
FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TÊNIS DE MESA 
                                     FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA  

                                                         CNPJ: 00.248.698/0001-69 

 
Autorizado pela CBTM, os resultados serão enviados a CBTM 
em 72 horas, TRA 2013 pago, vale pontos Na CBTM. 
www.aabbmaceio.com.br tels. (82)3375-1300, 9680-6262 
Margarete se identifique que faz parte do Tenis de Mesa. 
 
 
FINALIDADE DO EVENTO 
 
Art.1°. X Copa Maceió de Tênis de Mesa tem por finalidade aumentar o 
intercâmbio entre os mesatenistas e dinamizar a prática esportiva, valendo 
pontuação no ranking e rating nacional. 
 
REALIZAÇÂO 
 
Art.°2. X Copa Maceió de Tênis de Mesa será realizado pela FATM, com 
autorização prévia da CBTM. 
 
COORDENAÇÃO 
 
Art.3°. X Copa Maceió de Tênis de Mesa será coordenado pelo técnico Flávio 
Seixas, CREF 00451-P Al.  –  msn facs_fatm@hotmail.com , 
Tel.Tim(82)88083287 – Oi 8821-2231 
 
AUTORIZAÇÃO  
 
Art.°4. X Copa Maceió de Tênis de Mesa está autorizado pela Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa, somente com TRA 2013 Pago.  Serão enviados 
os resultados à CBTM. 
 
EVENTO  
 
Art.°5. X Copa Maceió de Tênis de Mesa, é uma competição aberto as  
federações e clubes filiados a CBTM, os resultados serão enviados a CBTM 
em 72 horas. 
 
REQUISITO E PONTUAÇÃO 
 
Art.°6. Somente poderão participar do evento atletas e técnicos em dia com a 
CBTM , TRA 2013, vale pontos na CBTM Rating e Ranking. 
 
DATA  
 

http://www.aabbmaceio.com.br/


Art.°7.  X Copa Maceió de Tênis de Mesa serão nos dias 17, 18 de Agosto de 
2013. 
 
LOCAL e HOSPEDAGEM: Os Chalés serão reservados para o evento T. de 
Mesa até o dia 02 de agosto, após essa data será disponível para alugar.  
 
Art.°8. X Copa Maceió de Tênis de Mesa a será realizado nos dias 17, 18 de 
agosto jogos individuais no Ginásio de esportes Clube AABB, Endereço Distrito 
de Pescaria, rodovia AL 101  norte, km 18, Alagoas, Praia de Pescaria a 13 km 
do shopping Iguatemi no bairro de Mangabeiras. 
HOSPEDAGEM NO CHALÉ DA AABB, através do site 
www.aabbmaceio.com.br, link hospede-se, preenche envia e AABB retorna, 
diária R$ 115,00 por chalé comporta até 04 atletas, contato Sra. Margarete ou 
Kleyton 82-3375-1300 ou 9680-6262, sem café da manhã, pode levar 
alimentos, adiantamento 50%. 
Distâncias para AABB: Rodoviária 15 Km, do Aeroporto 30 Km. Tem 
ônibus de linha normal R$ 3,00 do aeroporto ao shopping Iguatemi daí 
fica 14 km da AABB. 
 
 
PRAZO DE INSCRIÇÃO  
 
Art.°9. Até o dia 05 de Agosto (segunda-feira). 
 
RECLAMAÇÕES 
 
Art.°10. O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 24 
horas após o término do prazo das inscrições. 
 
CATEGORIAS  
 
Art.°11. As categorias em disputas:Individual – masculino e feminino. 
Art.°12. Cada clube poderá inscrever o nº de atletas que desejar no individual. 
Os cabeças de chave serão definidos pelo rating dos atletas na CBTM. 
Art.°13. Os jogos serão disputados em melhor de 5 (sets) de 11 pontos. 
Art.°14. INDIVIDUAL – Rating, Ranking e Classe Paralímpica de 01 a 11, não 
haverá classificador funcional, valerá os já classificados na CBTM. 
Ranking: mirim, infantil, juvenil, juventude, absoluto único, sênior, veterano 40, 
vet. 50, vet. 60  (faixa etária da CBTM). 

A) Rating: A, B, C, D e E (masculino), A, B e C(feminino). 
Rating masculino pontos CBTM e avaliação da Federação. 
Rating A (Melhores no RATING CBTM  ou indicados pela Federação); 
Rating B, (Melhores no RATING CBTM ou indicados pela Federação C, D  ); 
Rating E (Reservado apenas para os atletas iniciantes ou com pouco tempo no 
esporte que não domina a técnica). 
Rating feminino: A (melhores de cada Estado ou indicadas pela Federação); B 
(praticantes a mais de um ano); e C(somente iniciação).Poderá juntar A e B. 
Art.°15. Na competição individual, o sistema utilizado na primeira fase serão   
grupos, compostos por 03 (três) a 05 (cinco) atletas por chave. Os atletas 

http://www.aabbmaceio.com.br/


jogarão entre si na chave, os 02 (dois) melhores classificam-se para a próxima 
fase. Na segunda fase o cruzamento seguirá o seguinte formato: 
04 chaves (1°A x 2°D, 1°C x 2°B, 1°B x 2°C, 1°D x 2°A), 08 Chaves (1°A x 2°H, 
1°E x 2° D, 1°G x 2°B, 1°C x 2°F, 1°F x 2°C, 1°B x 2°G, 1°D x 2°E, 1°H x 2°A). 
OBS.: os cabeças de grupos e os demais serão definidos com base no rating 
da CBTM, a,b,c,d,e,f,g,h, nas chaves será evitado que num mesmo grupo 
tenham 3 atletas do mesmo Estado.  
Art.°16. Os jogos serão disputados em melhor de 5 (sets) de 11 pontos. 
Art.°17. As formações dos grupos serão de acordo com o número de inscritos, 
pontuação no RATING e a critério da coordenação. ARBITRAGEM PODERÁ 
SER LOCAL CURSO CBTM OU DE FORA DO ESTADO. 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Art.°18. Serão cobradas as seguintes taxas: 

A) Ranking ou Rating                    R$ 70,00 
B) Rating+Ranking                        R$ 90,00(ranking mínimo de 4 inscritos) 
C) Paralímpico Classe de1 a10 R$ 70,00(Classe  andantes e cadeirantes) 

OBS.: As inscrições deverão ser feitas no site da WWW.cbtm.org.br, haverá 
um link com a logomarca do X Copa Maceió de Tênis de Mesa, o prazo será até 
o dia 05 de Agosto, via boleto bancário como na Copa Brasil. Obs. Igual o 
ano passado. 

EQUIPAMENTO:  
 
Art.°19. Mesas: 

A) 08 (oito) Hobby azul MDF 30mm ou mais caso necessite 
 

B) Bolas: Tibhar branca***  Tibhar Laranja *** 
 
     C)  08(oito) Marcadores de pontos DHS grande 
 
 
PROGRAMAÇÃO      
 
Art.°20. A Competição acontecerá da seguinte forma: 

A) Dia 17 sábado (AABB Clube) 08:00h . Grupos rating até o fim, logo após 
início do ranking. No domingo (06) continuação do ranking  08:00 horas. 

 
PREMIAÇÃO  
 
Art.°21. As premiações serão concedidas obedecendo aos seguintes critérios: 

A) Troféu para o 1º e Medalhas para os  2º e 3º (serão 02 terceiros 
lugares), em todas as categorias e ratings. 

B) Troféu eficiência para o clube campeão, vice e terceiro. 
OBS.: serão somados os pontos no rating (masculino e feminino) e no ranking. 
1º Lugar: 10 pontos, 2° Lugar: 6 pontos, 3ºs Lugares: 4 pontos. 
 
 



OBSERVAÇÕES 
 
Art.º22. Os empates ocorridos entre três (03) ou mais equipes, duplas ou 
individual, serão apurados os resultados obtidos somente entre os envolvidos, 
utilizando-se, para tanto, a seguinte formula:                           partidas pró 

                                                                                                       ------------------------------ 
                                                                                                 partidas pró + partidas contra 

, continuando o empate: usar-se-á o mesmo critério em sets e por fim em 
pontos. 
 
Art.º23. Todas as equipes e atletas deverão estar uniformizados corretamente. 
 
Art.º24. A equipe que levar W.O será automaticamente eliminado da 
competição em disputa, tolerância no 1º  jogo 15 minutos. 
 
Art.°25. As regras do evento serão baseadas com as utilizadas na CBTM, 
salvo algumas próprias utilizadas na X Copa Maceió de Tênis de Mesa. 
 
Art.º26. Não será permitida a troca de raquete durante a realização do jogo, 
exceto em caso de acidentes, sem intenção do atleta. 
 
Art.º27. Não será permitido uso de colas não aprovadas ITTF, borracha pino 
etc...,o atleta será automaticamente eliminado da competição em disputa. 
 
Art.º28. O atleta que perder duas partidas por Wx0 ( presente ou não ) na fase 
de grupos, terá todos os seus jogos já realizados e por realizar cancelados e 
eliminado da competição. 
 
Art.º29. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição. 
 

 
  
                                       Flávio Seixas - Coordenador 

Tim(82)8808-3287 / Oi 8821-2231 
 E-MAIL:  flaviofatm@ibest.com.br 


