
 

 

A Federação Alagoana de Tênis de Mesa convida 

os Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas para participarem 

da Copa das Federações – Etapa Maceió - AL 

de 11 a 13 de outubro de 2019. 

 

Organização: Federação Alagoana de Tênis de Mesa  

• Presidente: Flávio Seixas 

• E-mail: fedtmal@gmail.com  

• Telefone: (82) 99628-3793  
 

Local do Evento:  IFAL-Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió 

 Endereço: Rua Ferroviário, 530 - Centro, Maceió - AL, 57020-600. 

 

Competições: 
• EQUIPES POR DIVISÃO – Sistema Corbillon 

DIVISÃO RATING DO CBTM 

1ª DIVISÃO A ao F 

2ª DIVISÃO G ao L 

3ª DIVISÃO M ao O 

• RANKING: Do Pré-mirim ao Veterano 70.  

• RATING 

RATING DO EVENTO RATING DO EVENTO RATING CBTM 

A Do A ao D 

B Do E ao G 

C Do H ao J 

D Do L ao N 

E Do O 

• CLASSES PARALÍMPICAS 
 

 Observações:  

1 - Será considerado o mínimo de 04 inscritos em cada categoria/rating, caso o número seja 

inferior o atleta será deslocado para outra categoria/Rating.  

2 – Por indicação Técnica dos Clube dos atletas poderão jogar um Rating acima do previsto no 

quadro acima.  
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3 - O Rating será disputado no sistema de grupos e depois eliminatória simples. 

4 – Cada Clube poderá inscrever no máximo 2 categorias por Divisão. 

 

Inscrições: Até o dia 04 de outubro (sexta-feira).  
 

• As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha do clube filiado 
junto à CBTM. 

• Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 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 08 OUTUBRO.  

 

 

Valores das Inscrições: 

1. INDIVIDUAL 
a. - 01(uma) inscrição ............... R$ 100,00 (Rating ou Ranking) 

b. - 02(duas) inscrições ............. R$ 140,00 (Rating e Ranking)  

c. – 03(três) inscrições ............. R$ 200,00 (1 Rating e 2 Ranking) – Do Pré-mirim ao 

Juventude. 

2. EQUIPES  
a. - 01(uma) inscrição ............... R$ 100,00 (Por Equipes) 

 
 

As inscrições deverão ser feitas através de depósito bancário na conta Caixa Econômica Federal, 

Agencia 3695 - Operação 013 - Conta 13559-3 

CNPJ 00.248.698/0001-69 - Federação Alagoana de Tênis de Mesa.  

Assim que fizer o deposito, o atleta deverá entrar em contanto via e-mail para o 

fedtmal@gmail.com enviando o comprovante de pagamento. 

 

Programação Geral: 
• Dia 11 de outubro - Sexta  

14:00 horas – EQUIPES POR DIVISÃO 

• Dia 12 de outubro - Sábado  

08:00 horas: Rating’s – CLASSES PARALÍMPICAS 

15:00 horas: Ranking Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil e Feminino Juventude, Absoluto, 

Sênior e Veteranos.  
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• Dia 13 de outubro - Domingo 

 08:00 horas: Continuação do Ranking. 

 

Premiações: 
a) Medalhas para os 1º, 2º e os dois 3ºs colocados.  

b) Troféu eficiência para o clube campeão, vice e terceiro. 

c) Serão somados pontos no rating e ranking:  

d) 1º lugar:  10 pontos, 2º lugar: 6 pontos e os 3º lugares – 3 pontos. 

 

 

Equipamentos: 

• Mesas: Tibhar 28mm; Hobby 30mm;  

• Bolas: DHS D40+ *** Branca. 

Condições de Participação Atletas/Técnicos: 
As condições para inscrição dos associados em eventos Nacionais ou Estaduais são: 

• Clubes/Federações podem realizar inscrições dos atletas nos eventos. 

• É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos nacionais ou estaduais 

Condições de Participação Atletas: 
• TRA paga até a data da inscrição; 

• Pagamento da inscrição, conforme tabela abaixo: 

• Apresentação da carteira ou crachá de associado da CBTM ou documento de identidade 
original quando solicitado; 

• Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

Condições de Participação de Técnico: 
• Situação cadastral atualizada até a data da inscrição  

• TRA paga até a data da inscrição; 

• Crachá de Identificação emitido pelo Sistema CBTM WEB; 

• Apresentação de documento de identidade original quando solicitado; 

• Curso de técnico nível 1, no mínimo, certificado pela CBTM; 

• Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

Observações Importantes: 
•  Ler o Regulamento de Competição 2019, disponível no site na área de eventos; 



 

 

• Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do prazo 
estipulado, sem o pagamento da TRA/2019, e da taxa de inscrição do evento cumprindo 
determinação em vigor. 

• Será obrigatória a apresentação da carteira de associado da CBTM referente à função que 
estiver atuando no evento com todos os campos preenchidos, inclusive foto para todos os 
participantes do evento. 

• Será solicitado aleatoriamente pelos árbitros antes dos jogos um documento original de 
identidade do atleta; 

• Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos e todas as categorias 
serão disputadas em sistema de grupo de no mínimo 2 e no máximo 4 atletas por grupo. 

Disciplina e Penalidades: 
• A postura de dirigentes e atletas, mesmo em situações adversas, deverá concorrer de forma 

permanente para o brilho das competições e para a manutenção do bom nome do Tênis de 
Mesa. 

• Será considerado como falta disciplinar e passível multa, o atleta que apresentar para 
competir, seja por equipe, dupla ou individual sem que esteja usando o uniforme oficial da 
entidade a qual representa. O atleta que se apresentar para competir em eventos individuais 
sem o uniforme conforme o Regulamento para competir será eliminado automaticamente. 

• A desqualificação de um atleta poderá ocorrer em quatro casos: 
• 1. W x O (NO PRIMEIRO WO) por não comparecimento. 

• 2. Mau comportamento 

• 3. Problemas com o Antidoping - negar-se a fazer o exame, fraudes, 

• 4. Troca de raquete visando ludibriar o controle de raquetes. 
 

• Nos casos 1, 2 e 4 a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral. No caso 3 é 
de competência do controle de antidoping que passará então a informação ao Árbitro Geral 
e este fará a desqualificação. 

Considerações Finais 
• A Fed-Al deixa claro que não responde subsidiariamente com possíveis problemas com 

hospedagens entre os atletas Olímpicos ou Paralímpicos e a empresa contratada pelas 
federações clubes e atletas para esta prestação de serviço, assim como locais de alimentação, 
meios de transporte interno e transferes do aeroporto/rodoviária para hotel/ginásio de jogos 
nos municípios sedes de eventos.  
 

• Enfatizamos que nosso principal compromisso é proporcionar aos atletas as melhores condições 
de jogo possível, sendo que a parte de hospitalidade e transporte é obrigação dos clubes aos 
quais os atletas e treinadores são vinculados.  
 

• Fica claro, desde já, que ao efetuar as inscrições no evento em tela, o atleta ou treinador tem 
ciência do fato acima e assume total e irrestrita responsabilidade para localizar os meios 
adequados de hospedagem, alimentação e transporte interno.  



 

 

 

 

 

 
Federação Alagoana de Tênis de Mesa  


