
 

 

COPA DAS FEDERAÇÕES DE TÊNIS DE MESA 

ETAPA SÃO LUÍS - MARANHÃO 

05 e 06 de outubro de 2019 
 

 

A Federação Maranhense de Tênis de Mesa – FMATM convida os Dirigentes de Clubes, Técnicos 

Atletas, familiares e demais simpatizantes para participarem deste Evento Interestadual com Peso 

02, a ser realizado em São Luís, MA. 

 

Organização: FMATM – Federação Maranhense de Tênis de Mesa 

 

• Presidente: George Cabral de Oliveira  

• Vice-presidente: Antonio Marques Ferreira Neto 

• E-mail: fedma@cbtm.org.br  

• Telefone: (98) 99606-1244  

 

Local do Evento: Ginásio Costa Rodrigues  

 

Endereço: Av. Gomes de Castro - Centro, São Luís - MA, 65020-230 

Competições: 
 

• RANKING: Pré-mirim, Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto*, 
Sênior/Lady, Veterano 40, Veterano 50, Veterano 60 e Veterano 70 – Masculino e 
Feminino.  

• RATING: Rating A-O – Masculino e Rating A-J – Feminino; 

• ABSOLUTO: Absoluto A-E Masculino e Feminino; 

• PARALÍMPICO: Classes 01-11; 
 

Observações:  
1 – Será considerado o mínimo de 03 inscritos em cada categoria/rating, caso o número seja 
inferior o atleta será deslocado para outra categoria/Rating; 
2 – Os atletas olímpicos das categorias pré-mirim ao Juventude, poderão participar de até 03 
categorias (02 ranking’s e 01 rating), as demais (Absoluto ao Vet 70), poderão participar de 
apenas 02 (01 ranking e 01 rating); 
3 – Atletas paralímpicos poderão participar de até 03 categorias (01 classe, 01 rating e 01 
ranking) 
4 - As classes paralímpicas poderão ser juntadas em até 03 categorias: Classes 1-5, Classes 
5-10 e Classe 11.  
 
 
 

Inscrições:  
 

• Até o dia 27 de setembro (sexta-feira); 



 

 

• Todas as inscrições deverão ser feitas através do site da CBTM pelo Clube: 
www.cbtm.org.br; 

• Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 24 horas 
após o término do prazo das inscrições; 

• Lista de Inscritos será publicada no site www.cbtm.org.br; 

• As tabelas também serão publicadas no site, no dia 30 de setembro. 
 

Equipamentos: 
 

• Mesas: Hobby 30mm; 

• Bolas: Raise *** Plástico Branca 
 

Condições de Participação: 
 

• TRA 2019 paga ou isenta até a data da inscrição; 

• Pagamento da inscrição; 

• Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 
 

Condições de Participação Técnicos: 
 

• Técnico cadastrado e com a TRA paga e crachá da CBTM. 
 

Valores das Inscrições: 
 

• 01 Inscrição – R$ 80,00 (ranking ou rating); 

• 02 Inscrições – R$ 100,00 (01 ranking e 01 rating); 

• 03 Inscrições – R$ 120,00 (02 rankings e 01 rating); 

• Isenções – Classes Paralímpicas; 

• Descontos – 50% de desconto para estudantes da Rede Pública; 
 

Observação: O pagamento deverá ser feito através de depósito bancário ou transferência na conta 
da FMATM e o comprovante deverá ser enviado por e-mail para fedma@cbtm.org.br . 
 

Banco Agência C/C Titular CNPJ 

001 - BB 2954-8 53005-0 Federação Maranhense de Tênis de Mesa 35.209.386/0001-20 

 
Programação Geral do Evento: 
 
Dia 05 de outubro - Sábado 
A partir das 08:00 horas: Rankings por idade, Paralímpico e Ratings; 
 
Dia 06 de outubro - Domingo 
A partir das 08:00 horas: Rankings Absolutos. 
Observações: A programação poderá ser completamente alterada, conforme quantidade de 
inscrições; 
 
 

http://www.cbtm.org.br/
mailto:fedma@cbtm.org.br


 

 

Horário dos Jogos e Aplicação de WO: 
 

• O atleta será eliminado da competição a partir do 2º WO; 

• Todos os jogos das competições terão hora marcada e a tabela de jogos será divulgada 
previamente. A primeira rodada do período (manhã ou tarde) terá tolerância de 15 minutos. 
Os demais jogos poderão ter tolerância de 5 minutos de acordo com a decisão da 
organização do evento. Algumas partidas poderão ser remanejadas para se adequar a 
logística das demais competições ou por solicitação prévia do atleta; 

• A partir da segunda rodada, o atleta deverá estar presente no local da competição 40 
minutos antes de sua partida. A partida poderá ser chamada até 40 minutos antes do 
horário previsto e a ausência do atleta poderá implicar em aplicação de WO. 

 
Observações Importantes: 
 

• O evento segue as regras definidas pela ITTF, CBTM e FMATM conforme seus respectivos 
regulamentos gerais de competição; 

• Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do prazo 
estipulado ou sem o pagamento da TRA/2019; 

• A inscrição do atleta deverá ser feita pelo clube no site da CBTM: www.cbtm.com.br ; 

• O Rating será disputado no sistema de grupos e depois eliminatória simples; 

• A ordem dos jogos será definida automaticamente através do Aplicativo de Gestão de 
Torneios da Federação. A coordenação de competição poderá antecipar ou remanejar 
alguma partida, a seu critério para melhor distribuição dos jogos 

 
Pontuação Estadual: 
 

• As competições individuais não valerão pontos para o Ranking Geral de Divisões, Ranking 
de Clubes ou Ranking por idades do Estado; 

 
PREMIAÇÃO FINAL  
 

• Medalhas para os 1º, 2º e os dois 3º colocados; 

• Troféu para os campeões de cada categoria; 

• Serão somados pontos para o ranking e rating nacional; 

• Troféu Eficiência para o clube campeão, vice e terceiro colocado conforme pontuação 
abaixo: 

 

Colocação Pontos 

1º Lugar 10 

2º Lugar 6 

3º Lugar 3 

 

http://www.cbtm.com.br/

