
 

A Federação Pernambucana de Tênis de Mesa convida  

os Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas para participarem  

da Copa das Federações – Etapa Recife - PE  

de 5 a 7 de julho de 2019. 

 

Organização: Federação Pernambucana de Tênis de Mesa  

• Responsável: André Silva 

• E-mail: para_andresilva@hotmail.com 

• Telefone: (81) 98789 8228 

 

Local do Evento:  Na Quadra do Colégio Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios 

(Antigo Colégio Nóbrega da Unicap - PE). Entrada pela Rua do Príncipe (em frente 

da Entrada do Bloco A da Unicap). 

 

Competições: 

• INDIVIDUAL OLÍMPICO (RATING): Do Rating A ao O (masculino) e do 

Rating A ao J (feminino). 

• INDIVIDUAL OLÍMPICO (RANKING): Categorias de Pré-mirim ao Veterano 

7. 

• INDIVIDUAL PARALÍMPICO: Da classe 1 até a classe 11. 

• EQUIPES POR DIVISÃO: 

➢ 1ª DIVISÃO: ATLETAS DO ABSOLUTO A ao E (Rating A ao O) – 

LIMITADA A 2 EQUIPES POR CLUBE; 

 

➢ 2ª DIVISÃO: ATLETAS DO ABSOLUTO D e E (Rating H ao O) – 

LIMITADA A 2 EQUIPES POR CLUBE; 

 

➢ 3ª DIVISÃO: ATLETAS DO ABSOLUTO E (Rating L, M, N e O) – 

LIMITADA A 2 EQUIPES POR CLUBE. 

 

➢ 1ª DIVISÃO FEMININA: ATLETAS DO ABSOLUTO A ao D - LIMITADA 

A 2 EQUIPES POR CLUBE. 

 

• OPEN OLÍMPICO – MAS/FEM - CATEGORIA ÚNICA OLÍMPICA  
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Inscrições:  

• Até o dia 27/06/2019 (quinta-feira). 

Os depósitos feitos após dia 28/06, não serão aceitos e a(s) inscrições 

serão canceladas. 

• Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é 

de 48 horas após o término do prazo das inscrições (e-mail: 

para_andresilva@hotmail.com). 

Observações:  

1 - As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha do 

clube filiado junto à CBTM. 

2 – Inscrições da Competição por Equipes deverão feitas pelo email: 

para_andresilva@hotmail.com 

Equipamentos: 

• Mesas: Hobby 30mm 

• Bolas:  DHS 40+ ABS 

Condições de Participação Atletas/Técnicos: 

As condições para inscrição no evento: 

• Preencher o formulário de inscrição, constante no website da CBTM 

quando o evento for Nacional; nos eventos estaduais cabe às Federações 

determinarem como será organizado. 

• Somente os Clubes podem realizar inscrições dos atletas nos eventos, é 

vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos nacionais ou 

estaduais. 

• COMPETIÇÃO POR EQUIPES: A forma de composição das equipes e a 

forma de disputa será conforme o Reg. De Competições da CBTM; 

• OPEN Olímpico Masculino/Feminino 

➢ Valor: R$   50,00(cinquenta reais); 

➢ Só poderão participar os atletas que estiverem inscritos no evento 

individual; 

➢ Inscrições: No dia 06/julho - Até às 14h00min; 

➢ Início da Competição: às 17h00min; 

➢ Dependendo do número de inscritos a disputa poderá ser: em 

grupo ou em Eliminatória simples, levando-se em consideração a 

pontuação do Rating Nacional; 

➢ Valor das Premiações: Será de acordo com o valor recebido das 

inscrições do open, segue abaixo: 
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            1°LUGAR - 50% 

            2°LUGAR - 25% 

            3°LUGAR - 12,5% 

            3°LUGAR - 12,5% 

Condições de Participação Atletas: 

• Apresentação de um documento de identificação ou crachá de 

associado da CBTM; 

• Uniforme: Camisa do clube, short, meias e tênis (A camisa e o short 

não poderão ser brancas) . 

Condições de Participação de Técnico: 

• Crachá de Identificação emitido pelo Sistema CBTM WEB. 

 

Valores das Inscrições: 

• Individual – 01 R$ 120,00  

• Individual – 02 

R$ 160,00  

• Individual – 03 Categorias (1 Rating + 2 Ranking*) ................ R$ 220,00 

• Equipes ............................................................................ R$ 100,00 

• OPEN ............................................................................... R$   50,00 

 

*  Os atletas que optarem em jogar 2 Ranking’: 

1 – Atletas do pré-Mirim ao Juventude - A segunda opção poderá ser a categoria 
imediatamente acima ou sua Categoria do Absoluto; 
2- Atletas do Absoluto ao Veterano 70 – A segunda opção deverá ser a sua Categoria 

no Absoluto (ou uma acima, caso o atleta seja do Absoluto).  

 

**ATLETAS DO ADULTO AO VETERANO 70 QUE OPTAREM A JOGAR 2 

CATEGORIAS DO RANKING DEVERÃO INFORMAR, PARA QUE POSSAMOS 

FAZER OS AJUSTES NECESSÁRIOS NO MÓDULO DE INSCRIÇÃO. 

 

 

 

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições devem ser feitas no site da CBTM através do link do evento e 

o valor da inscrição deve ser depositado na conta abaixo e o comprovante 

enviado via email: para_andresilva@hotmail.com. 

 

BANCO SANTANDER 
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AGENCIA 3886 

CONTA Nº 13.000.195-0 

NOME: FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TÊNIS DE MESA 

CNPJ Nº 09.055.930/0001-17 

 

Ou 

 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AGÊNCIA 1580 – OPERAÇÃO 001 (CONTA CORRENTE) 

CONTA Nº 6474-8 

NOME: ANDRE LUÍS CRUZ SILVA 

CPF Nº 468773200-34 

 

Programação Geral do Evento: 

• 05/07 (Sexta-feira) – Das 15h00 às 21h00 

Equipes. 

Classes Paralímpicas. 

  

• 06/07 (Sábado) – Das 08h00 às 21h00 

Manhã: Pré-mirim, mirim e juvenil. 

Manhã: Rating. 

Tarde: Super pré-mirim, infantil, juventude, sênior/lady e Veteranos. 

Tarde: OPEN. 

 

• 07/07 (Domingo) – Das 08h00 às 14h00 

Manhã: Absoluto A, C e E. 

Manhã/Tarde: Absoluto B e D. 

 

Observações Importantes: 

• Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento: 

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

• Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos. 

8.   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. 
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•  A desqualificação de um atleta no evento ocorrerá em quatro casos: 

1. W x O (NO PRIMEIRO W.O.) por não comparecimento. 

2. Mau comportamento. 

3. Troca de raquete visando ludibriar o árbitro. 

 

• Nos casos acima a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral.  

Considerações Finais 

• A FED-PE TM 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.  

 

 

André Silva 

Presidente da Fed Pe TM 


