
CIRCULAR – DETECÇÃO DE TALENTOS – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Balneário Camboriú – SC  
 
Dias: 04/05 (sexta) A noite e 05/05 (sábado) pela manhã  
 
Com Coordenador Nacional da CBTM Nelson Machado 

Local: Centro de Treinamento de Balneário Camboriú 
 
Escola Municipal Vereador Santa Rua 2450 

 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e a Federação Catarinense de Tênis de Mesa convidam os atletas e 
técnicos de Tênis de Mesa a participar da Detecção Estadual de Talentos do Estado de Santa Catarina que será 
realizado em Balneário Camboriú-SC.  
  
Organização:  
CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa  
Federação Catarinense de Tênis de Mesa 
 
Coordenação:  
Nelson Machado    E-mail: nelson@cbtm.org.br  
Alexandre Guizi     E-mail: xandeghizi@hotmail.com 
Rodrigo Antunes   E-mail: rxktm@hotmail.com 
 
Inscrições: todos os atletas pré-mirim inscritos na etapa catarinense de Itajaí e os demais que fizerem sua 
inscrição no site da CBTM: www.cbtm.org.br (banner próprio do evento).  
 

Informamos novamente que a idade para os interessados participarem do processo seletivo é de 8 a 11 anos 
nascidos (as) em: 
  

 8 anos (nascido em 2004)  

 9 anos (nascido em 2003)  

 10 anos (nascido em 2002)  

 11 anos (nascido em 2001)  

 
Observações importantes:  
 
Somente poderão participar atletas registrados por um clube (federados),  

As avaliações serão jogos, habilidades motoras dentro e fora da mesa de jogo,  

Levar shorts, bermudas, camisetas, toalhas de rosto, recipientes para água, etc.,  

Os atletas selecionados para a Detecção Nacional que será feita em São Paulo em Julho (de 16 a 21) a CBTM irá 
ajudar com a hospedagem e alimentação; 

Os selecionados serão informados através de Nota Oficial da CBTM,  

  
Inscrições: Até 02 de maio de 2012 no site da CBTM: www.cbtm.org.br  
 
Condições de Participação Atletas:  
Fazer cumprir o Art. 13 do Capítulo VII - DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS do Regulamento Geral de  
 
Competições, a seguir:  
 
1. Situação cadastral atualizada até a data da inscrição;  
2. TRA paga até a data da inscrição;  
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Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento: http://www.cbtm.org.br  
 

Para que possam entender melhor o processo da Detecção Nacional da CBTM 
e um dia tornar-se um atleta olímpico do Tênis de Mesa do Brasil! 

 

 
 

 

O Grupo Detecção é um Grupo Especial da CBTM onde os atletas são convidados para 
participar de treinamentos regulares do Centro de Treinamento Nacional e de treinamentos 
e torneios programados no exterior. 
 
Sua carreira é planejada e acompanha de perto pela Comissão Técnica da DNT e da CBTM. 
 

Nelson Machado 
Coordenador Nacional de Detecção de Talentos 

Alexandre Guizi e Rodrigo Antunes 
Coordenadores Estadual de Talentos de Santa Catarina 

http://www.cbtm.org.br/

