
1º Aberto de Juazeiro do Norte de Tênis de Mesa 

 

A Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos, tem a honra de convidar a 
todos os atletas, técnicos e dirigentes de Federações e Clubes filiados a 
CBTM, a participarem desse grande evento. 

 

REGULAMENTO GERAL: 

Finalidade do Evento: 

Art. 1º - Tem por finalidade melhorar o nível técnico entre os 
mesatenistas através do intercâmbio entre os atletas participantes. 

Realização: 

Art. 2º - SpinSportTm eventos esportivos, Federação dos 

Mesatenista do Ceará, secretaria de esporte de Juazeiro 

do Norte, AABB Juazeiro do Norte, CRAJUBAR TM. 

Patrocinadores: SpinSportTm artigos esportivos, AABB, 

FENABB, SEGURO OURO VIDA, CAJUÍNA, RAJUD’S, 

EMBPLAST, COMMEL, NAIR JOIAS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.  

 

Coordenação: 
Art. 3º - O evento será organizado e coordenado pela Spin Sport TM 
Eventos e Artigos Esportivos. 

 

Evento: 

Art. 4º - O 1º Aberto de Juazeiro do Norte é uma competição 
Interestadual para os atletas dos clubes filiados a CBTM. Sua realização foi 
autorizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e os resultados 
serão publicados no site da FMC. 



 

Art. 5º - Somente poderá participar do evento atletas e técnicos 
cadastrados na CBTM e com a TRA/2014 paga. 

 

Data: 

Art. 6º - Será realizado entre os dias 13 e 14 de Dezembro de 2014. 

 

Local da competição: 

AABB JUAZEIRO DO NORTE  

Endereço: Avenida Leão Sampaio S/N (próximo a Faculdade Leão 
Sampaio). 

 

Art. 7º - Informações: 

1. Pelo site da Confederação: www.cbtm.org.br 

2. Pelo email: maritzaeventos@spinsporttm.com.br 

3. Pelos telefones: (88) 88167286–Oi / (85)97243782–Tim /(88) 93341779-
Claro- Falar com Jonathan Souza. 

 

Programação: 

Art. 8º - A competição acontecerá da seguinte forma: 

I. Dia 13 (Sábado) – Rating – Início às 08h00min; 

II. Dia 13 (Sábado) – Ranking Olímpico – Início a partir das 14h00min; 

III. Dia 14 (Domingo) – Ranking Olímpico e Rating  Finais – Início a partir da 
08h00mim; 

Obs.: As tabelas e os horários estarão disponíveis no site da Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa e da Federação do Mesatenista do Ceará. 

Rating será eliminatória simples. 

Prazo de Inscrição: 

http://www.cbtm.org.br/
mailto:maritzaeventos@spinsporttm.com.br


Art. 9º - As inscrições deverão ser feitas pelo site da CBTM, através do link 
do evento. O prazo para inscrição será até o dia 01 de Dezembro de 2014, 
o pagamento será através de boleto bancário ou deposito bancário na 
conta da Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos.  

Depósito bancário;  

Enviar e-mail para maritzaeventos@spinsporttm.com.br com 
comprovante de depósito em anexo.  

Banco - Caixa Econômica Federal   

Agência - 1957  

C/C - 1256-5  

Operação -  003  

Favorecido -  Spin Sport TM 

Boleto bancário; 

Ao se escrever entre em contato com 
maritzaeventos@spinsporttm.com.br  e solicite seu boleto. 

 

Prazos: 

Art. 10º - O prazo para reclamações será: 

I. Relação Final dos Inscritos - até o dia 02/12/14(quarta-feira) - 
Reclamações até o dia 04/12/14; 

II. Formação dos grupos - até o dia 05/12/14 (sexta-feira) - Reclamações 
até o dia 09/12/14; 

 

Categorias: 

Art. 11º - As categorias em disputa serão:  

Rating's: A ao D; 

Rating's: forma de inscrição será pela pontuação da CBTM e por nível 
técnico avaliado pelo organizador do evento, exemplo: 

Rating A ao E da CBTM jogará rating A no evento; 
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Rating F ao I da CBTM jogará rating B no evento; 

Rating J ao N jogará rating C no evento; 

Rating D é somente para atletas iniciantes. 

 Observação: Os atletas dos rating abaixo, pode jogar um rating acima. 

 

Rating (Masculino – do Rating A ao D, Feminino – Rating A e B). 

Caso o Rating indicado seja completamente desproporcional ao nível 
técnico do atleta, a organização fará a mudança para o Rating mais 
adequado.  

As indicações das federações deverão ser enviadas para o e-mail: 
maritzaeventos@spinsporttm.com.br. 

Ranking: Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto A, 
Absoluto B, Sênior, Vet 40, Vet 50 e Vet 60. Será considerado o mínimo de 
04 inscritos em cada categoria do ranking. Caso o número seja inferior o 
atleta jogará uma categoria acima ( do Pré-mirim ao Juventude) ou abaixo( 
do Sênior ao Veterano 60). 

Observação: Dependendo do número de inscritos, as categorias Vet. 40, 
Vet. 50 e Vet. 60 poderão ser subdividas para Vet. 4 e Vet. 45, Vet. 5 e Vet. 
55 e Vet. 6 e Vet. 65, como ocorrem nos eventos da CBTM. 

O sistema da competição utilizado na primeira fase será com grupos de 
dois a quatro atletas por chave, classificando dois atletas por grupos. A 
segunda fase será por eliminatória simples, seguindo o formato, utilizado 
pela CBTM; 

Na formação dos grupos serão utilizados os mesmos critérios que a CBTM 
utiliza em seus eventos, procurando-se evitar, se possível, atletas do 
mesmo clube/estado no grupo; 

Na competição de Rating os atletas serão alocados nos grupos levando em 
consideração os pontos que possuem no Rating da CBTM; 

Na competição de Ranking serão levados em consideração, para alocação 
dos atletas nos grupos, os pontos que possuem no Ranking da CBTM, em 
caso de empate, a pontuação do Rating da CBTM será o critério de 
desempate. Após isso os atletas que não possuem pontos no Ranking 
serão distribuídos pela pontuação do Rating.  
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Critério de desempate: 

Os empates porventura ocorridos entre três ou mais atletas em quaisquer 
colocações na fase de grupos serão decididos pela apuração dos 
resultados obtidos somente entre as representações empatadas, 
utilizando-se, para tanto, a seguinte fórmula: partidas pró / (partidas pró + 
partidas contra). Perdurando o empate, usar-se-á o mesmo critério em 
relação aos "sets" e pontos, nesta ordem. Se os empates registrarem-se 
apenas entre dois atletas nos grupos desta fase, em quaisquer colocações, 
a decisão dar-se-á com base no resultado do confronto direto entre as 
referidas representações. 

Após ter usado os critérios de partidas, sets e pontos da fórmula acima e 
mesmo assim permanecer o empate, o critério será a pontuação no Rating 
da CBTM e após esse critério será utilizado o da idade, no qual o atleta 
mais velho será o classificado. 

Art. 12º - Os jogos individuais serão disputados em melhor de cinco sets 
de onze pontos, sagrando-se vencedor do confronto o atleta que obtiver 
três vitórias. 

Art. 13º - Na competição individual o sistema utilizado na primeira fase 
será o de grupos, compostos de dois a quatro atletas por chave. 
Classificando-se os dois melhores para a próxima fase. Nas fases seguintes 
será eliminatória simples. 

Art. 14º – Na competição individual o atleta só será eliminado após levar o 
segundo W.O., havendo tolerância na primeira rodada de quinze minutos 
em ambas as competições. 

(Rating/Ranking). 

Art. 15º - Troféu Eficiência da Competição - será sagrado campeão da 
competição o clube que fizer mais pontos. Em caso de empate o clube que 
obteve mais medalhas de ouro será o vencedor, permanecendo o empate 
o vencedor será o clube que obteve mais medalhas de prata. 

Segue tabela de pontos para o cálculo do troféu eficiência da competição: 
 

Competição Individual 

1º Lugar: 130 pontos 

2º Lugar: 80 pontos 



3º Lugar: 50 pontos 
 

 

 

Premiação: 

Art. 16º - As premiações serão concedidas obedecendo aos seguintes 
critérios: 

RATING - TROFÉU (1º LUGAR) – MEDALHAS (DO 1º AO 3º LUGAR) 

RANKING - TROFÉU (1º LUGAR) – MEDALHAS (DO 1º AO 3º LUGAR). 

Troféu Eficiência – 1º Lugar ao 3º Lugar. 

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO; 

Rating A Masculino 

1º Lugar -  R$ 1.000,00 (um mil reais)  

2º Lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais) 

3º Lugar - Brinde Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos  

Rating B Masculino 

1º Lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais) 

2º Lugar - R$ 200,00 (duzentos reais) 

3º Lugar - Brinde Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos  

 

Rating C Masculino 

1º Lugar -  200,00 REAIS  

2º Lugar -  50,00 REAIS 

3º Lugar - Brinde Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos  

 

Rating D Masculino 



3º Lugar - Raqute Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos montada 

3º Lugar – Estojo para raquete 

3º Lugar - Brinde Spin Sport TM Eventos e Artigos Esportivos  

 

Taxa de Inscrição: 

Art. 17º - Serão cobradas as seguintes taxas:  

a) Uma inscrição no Ranking ou Rating – R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
b) Duas inscrições - uma no Ranking e uma no Rating ou duas no 

Ranking: Categorias - Pré-mirim a Juvenil – R$ 80,00 (oitenta reais) 
c) Três inscrições - uma no Rating e duas no Ranking - R$ 100,00. 

Obs.: Em caso de desistência do atleta, somente será ressarcido o valor 
pago, antes da primeira publicação dos grupos. 

Art. 18º - Não será permitido o uso do uniforme branco – Camisa, 
bermuda, short ou saia. 

Art. 19º - Caso o atleta esteja com o uniforme irregular, será utilizado um 
colete. 

Art. 20º - A competição será regida pelas regras e normas estabelecidas 
pela ITTF. 

Art. 21º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da 
competição. 

Art. 22º - Será formada uma comissão disciplinar, caso haja algum 
problema de disciplina. 

Art. 23º - Sugestão para hospedagem: Informações pelo e-mail 
maritzaeventos@spinsporttm.com.br 
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