
 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida  

os Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas da  

Super Copa Brasil Centro Norte Nordeste II – Cuiabá - MT  

de 26 a 29 de setembro de 2019. 

Organização: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa  
• CEO: Geraldo Campestrini 

• E-mail: geraldo@cbtm.org.br 

• Gerente Técnico: Edimilson Pinheiro 

• E-mail: edimilson@cbtm.org.br 

o Telefone: (21) 2579-0650 – Ramal 105 

• Coordenador de Eventos da CBTM: Edir Oliveira 

• Email: edir@cbtm.org.br 

 

Local do Evento:    
• Ginásio Aecim Tocantins - Avenida Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão - Cuiabá – 

Mato Grosso - CEP 78030-210. 

Equipamentos: 
• Mesas: Tibhar 

• Bolas:  Raise 

Cronograma de Inscrições: 

• 01/Jul – Início das Inscrições; 

• 06/Set – Prazo Final para pagamento da TRA, para que possa participar do evento; 

• 09/Set – Fim das Inscrições – Vencimento do boleto 16/Set (Não serão aceitas as 

inscrições pagas após o vencimento do boleto); 

• 16/Set – Prazo para reclamação sobre de Inscrições e problemas com o boleto de 

pagamento (Até às 12:00 do dia 09/Set); 

• 17/Set – Publicação do Inicial Grupos - Não será aceito o cancelamento da inscrição e 

nem devolução da taxa após a publicação dos grupos; 

• 19/Set – Publicação da Programação dos Jogos; 

• 22/Set – Prazo Final de Reclamação sobre a Programação dos Jogos. 

 

Reclamações pelo email: andre@cbtm.org.br 

               

mailto:geraldo@cbtm.org.br


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

i. 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. 

a. Somente os Clubes/Federações podem realizar inscrições dos 

atletas nos eventos. 

b. Nos eventos de seleções estaduais, as associações estudantis 

também poderão realizar inscrições dos atletas. 

c. É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos nacionais 

ou estaduais 

ii. Pagar as taxas estabelecidas via boleto bancário gerado pelo sistema 

CBTM WEB, quando o evento for organizado pela CBTM. Eventos 

estaduais irão informar a seus associados como deverão proceder. 

iii. Não poderá ser inscrita a entidade filiada ou qualquer membro da 

mesma que não estiverem em dia com as situações jurídica, financeira 

ou administrativa perante CBTM ou entidades filiadas à CBTM. 

iv. Os atletas, dirigentes e técnicos inscritos pelas filiadas, em quaisquer 

competições, devem estar rigorosamente em dia com o pagamento da 

Taxa de Registro Anual (TRA), com exceção ao vínculo como Associação 

Estudantil que ficará isento, permanentemente, de pagamento da TRA 

(somente para participação na Copa Brasil Escolar/Universitária). 

a. Os filiados da CBTM (Dirigentes, Técnicos, Atletas, Árbitros, etc.) 

são isentos do pagamento da TRA no seu primeiro ano de cadastro 

junto à entidade (cadastro inicial).  

Condições de Participação Atletas: 
• Pagar a TRA até 2 dias antes do prazo final do término das inscrições; 

• Pagamento da inscrição (até o vencimento do boleto), conforme valores a 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. 

Valores das Inscrições: 
• Individual em todas as áreas – 01 R$ 175,00  

• Individual em todas as áreas – 02 R$ 285,00  

• Individual em todas as áreas – 03 R$ 390,00 

• Competição de Duplas..................................................... R$ 175,00 

 

• Link das taxas 2019 :  

http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/media/1_2019_andre/18-09-25-gore-

taxas_2019(03).pdf 

 

Observação: Somente os atletas das categorias: Pré-Mirim, Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, 

Juvenil e Juventude poderão competir em duas 02 (duas) categorias de ranking + 1 (uma) 

categoria do rating, os demais atletas poderão competir apenas em 1 (uma) categoria do 

ranking + 1 (uma) categoria do rating. 

Condições de Participação Acompanhantes dos Paralímpicos que necessitam de 
cuidados especiais: 

• Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 

• TRA paga até a data da inscrição; 

• Isento de pagamento de inscrição; 

• Apresentação da carteira de associado da CBTM; 

• Apresentação de documento de identidade original quando solicitado. 

Programação Geral do Evento: 
26/09 (Quinta-feira) – Das 08h00 às 21h00 

• Rating Masculino e Feminino. 

• Competição de Duplas Masculina e Femininas 

• Competição de Duplas Mistas 

• Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), infantil e juventude (dependendo do número de 

inscritos poderá continuar no dia 27/09). 

• Premiações, após o término da última rodada, das categorias que terminaram. 

 

 

http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/media/1_2018_andre/18-11-10-gore-taxas_2019.pdf
http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/media/1_2019_andre/18-09-25-gore-taxas_2019(03).pdf
http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/media/1_2019_andre/18-09-25-gore-taxas_2019(03).pdf


 
 

27/09 (Sexta-feira) – Das 08h00 às 21h00 

• Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), infantil e Juventude (Caso não termine no dia 

27/09). 

Ranking: Pré-Mirim (Até 9 anos), Mirim, Juvenil.  

Premiação, após o término da última rodada, das categorias que terminaram. 

• Abertura Oficial do Evento – Horário a definir. 

 

28/09 (Sábado) – Das 08h00 às 21h00 

• Ranking: Absoluto A ao E – Sênior/Lady. 

• Ranking: Veteranos e Classes Paralímpicas. 

• Premiação: após o término da última rodada, das categorias que terminaram. 

 

29/09 (Domingo) – Das 08h00 às 15h00 

• Ranking: Absoluto A ao E, Sênior / Lady. 

• Premiação, após o término da última rodada. 

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 por meios diferentes que 

não o pagamento por meio de boleto bancário gerado pelo sistema CBTM Web, 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; 

• 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. 

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 ausência do atleta no pódio de premiação, ou presente, porém sem uniforme implicará 

na perda dos pontos do atleta no Ranking Nacional, além de uma multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). 

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


 
 

• Com relação à falta do atleta ao pódio, só será aceita justificativa médica, devendo ser 

apresentado o atestado médico (original) para ser analisado pelo o comitê executivo da 

CBTM. O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro no 

momento da premiação. Não serão aceitos representantes nas cerimônias de premiação. As 

autoridades convidadas para fazer a premiação deverão estar vestidas com trajes Social 

e/ou Esporte Fino. 

 

•  A desqualificação de um atleta nos eventos da CBTM ocorrerá 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. 

 

• Cada clube deverá enviar um representante (atleta/técnico/dirigente) ao desfile da 

Abertura Oficial do Evento, caso não envie o clube poderá ser multado no valor mínimo de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Considerações Finais 
• A CBTM 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.  

 

 

Edimilson Pinheiro    

Gerente Técnico 


