REGULAMENTO E CIRCULAR
II ABERTO DE ARACAJU DE TÊNIS DE MESA

Introdução
Atr.1º. O II Aberto de Aracaju de Tênis de Mesa é uma competição organizada pela Federação
de Tênis de Mesa de Sergipe (FTM-SE), que conta com apoio e autorização da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). A competição é aberta as federações e clubes filiados a
CBTM.
Objetivo do evento
Art.2º. A competição tem como objetivo principal aumentar o intercâmbio entre os
mesatenistas, bem como, a partir do incentivo da prática da modalidade, a evolução técnica
dos atletas em todos os níveis.
Organizadores do evento
Art.3º. O evento será coordenado por Guido Borges, Presidente da FTM-SE, e-mail
guidoprborges@hotmail.com, telefone (79) 99730452, (79) 98068969 e por Murilo Souza,
Vice-presidente da FTM-SE, (79) 99246429.
Requisitos para participação
Art. 4º. O II Aberto de Aracaju de Tênis de Mesa, esta autorizado pela CBTM, e só poderão
participar da competição os atletas e técnicos que estiverem com TRA 2012 PAGO.
Data e local
Art. 5º. O II Aberto de Aracaju de Tênis de Mesa, será nos dias 08 e 09 de setembro, e será
realizado no ginásio do Colégio Salesiano, localizado na rua Riachuelo, 1386, Bairro Cirurgia
Aracaju-SE. www.salesianoaracaju.com
Prazo de Inscrição
Art. 6º. Até o dia 24 de agosto.
Obs: O prazo para reclamações será referente a erros de inscrição será 48 horas após o
término do prazo das inscrições.

Categorias
Art. 7º. A competição terá apenas a categoria individual (masculino e feminino).
a)Ranking: Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto Único, Sênior, Vet 40, Vet
50. Será considerado o mínimo de 05 inscritos em cada categoria do ranking. Caso o número
seja inferior o atleta jogará uma categoria acima, exceto a partir do Sênior, que deverá jogar
uma categoria abaixo.
b)Rating: A,B,C, D, E, F (masculino). A,B e C (feminino)
Obs: Será considerado o mínimo de 05 inscritos em cada categoria do rating. Caso o número
seja inferior será unido o AB ou CD, no masculino, e no feminino AB e C, ou ABC (a
organização também poderá mudar a forma de organização dos grupos a depender da
situação).
Organização do rating e ranking
Art. 8º. A organização dos atletas no ranking será seguindo a faixa etária da CBTM. No rating,
seguirá conforme abaixo:
Rating A (os melhores de cada estado, indicados pelas federações)
B, C, D, E (indicados pelas federações).
Rating F (reservado apenas para atletas iniciantes ou com pouca experiência)
Obs.1: Caso o rating indicado seja completamente desproporcional ao nível técnico
do atleta, a organização solicitará a mudança para o rating mais adequado.
Obs.2: As indicações das federações deverão ser enviadas para o e-mail
guidoprborges@hotmail.com
Atr.9º A tabela dos grupos será divulgada até 72 horas após o encerramento das inscrições.
Art.10º. O sistema da competição utilizado na primeira fase será com grupos de 2 a 4 atletas
por chave, classificando 2 atletas por grupos. A segunda fase será por eliminatória simples,
seguindo o formato:
04 Chaves(1ºA x 2ºC, 1ºDx 2ºB, 1ºC X 2ºA, 1ºB X 2ºC), 08 chaves (1ºA x 2ºF, 1ºH x 2ºC,
1ºD x 2ºG, 1ºE X 2ºB, 1ºF X 2ºA, 1ºC X 2ºH, 1ºG X 2ºD, 1ºB X 2ºE)
Art. 11º. Os cabeças de cada grupo serão definidos pela pontuação da CBTM, os atletas de
mesmo estados deverão se enfrentar primeiro (deverá ser solicitado por algum atleta do
grupo).
Art. 12º. A formação dos grupos será de acordo com o número de inscritos e critérios da
coordenação da competição.
Taxa de inscrição
Art. 13º. Seguindo a tabela abaixo:
RANKING OU RATING MASCULINO- R$60,00
RANKING + RATING MASCULINO- R$80,00
RANKING OU RATING FEMININO- R$60,00
RANKING + RATING FEMININO- R$80,00
OBS: A inscrição deverá ser feita no site da CBTM, www.cbtm.org.br, haverá um link com a
logomarca do II Aberto de Aracaju, e deverá ser pago através de boleto bancário da mesma
forma como na Copa Brasil.
Equipamento
Art. 14. Abaixo descriminado:
A) 08 a 12 mesas Hobby 30mm MDF (dependendo do número de inscritos)
B) Bolas Thibar branca ou laranja***.
C) 08 a 12 marcadores de pontos Thibar Grande
D) 08 a 12 redes DHS.
Programação da competição
Atr. 15.Seguindo os horários abaixo:

a) Dia 08 de setembro, iniciando pelo rating as 08 horas, até o fim, com pausa para o almoço
e retorno as 14 horas. Assim que terminar o rating já iniciará o ranking com as disputas ate a
rodada das 20 horas.
b) Dia 09 de março, iniciando as 08 horas até o término do ranking.
Obs: Haverá uma cerimônia de premiação para o rating e outra para o ranking.
PREMIAÇÃO FINAL
ART. 16. Seguindo os critérios abaixo:
a) Troféu para o 1º, e medalhas para o 2º e os dois 3º colocados. Em todo o ranking e rating.
b) Troféu eficiência para o clube campeão, vice e terceiro.
c) Obs: Serão somados pontos no rating e ranking: 1º lugar 10 pontos, 2º lugar 6 pontos e 3º
lugar 3 pontos.

ATENÇÃO

O RATING A TERÁ UMA PREMIAÇÃO ESPECIAL EM DINHEIRO

VALOR DE R$1000,00
DIVIDIDO DA SEGUINTE FORMA:
CAMPEÃO RATING A: R$750,00
VICE CAMPEÃO RATING A: R$250,00

REGULAMENTAÇÕES:
Art.17º. Os empates ocorridos entre três ou mais atletas serão apurados os resultados obtidos
somente entre os envolvidos no empate, utilizando-se da seguinte formula. PP/PC+PP,
continuando o empate utiliza-se o mesmo critério para os sets e ou pontos.
Art.18º. Todas os atletas deverão estar uniformizados corretamente, regendo as regras da
CBTM.
Art.19º. A Equipe/Atleta que levar W x O, será automaticamente eliminada da competição em
disputa. Só haverá tolerância na primeira rodada (10 mn), como rege as regras da CBTM.
Art.20º. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE UNIFORMES DE COR BRANCA, (CAMISA, SHORT
OU SAIA). NEM BERMUDAS ABAIXO DO JOELHO.
Art.21º. Não será permitido uso de colas não aprovadas pela ITTF/CBTM, assim como
borrachas não autorizadas.
Art.22º. Casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição.
Guido de Paula Ribeiro Borges
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