
 

A Federação de Tênis de Mesa do Piauí convida 

os Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas para participarem 

da Copa das Federações – Etapa Teresina - PI 

de 16 a 18 de agosto de 2019. 

 

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Piauí   
• Responsável: Jadelson Ribeiro dos Santos 
• E-mail: fedpi@cbtm.org.br 
• Telefone: (86) 98821-1411- zap 

 

Local do Evento:   Ginásio Poliesportivo do Sesc Ilhotas – Teresina - Piauí 
Rua Heitor Castelo Branco 2700 – Centro Sul Teresina -PI - CEP 64001-320 

Competições: 
• INDIVIDUAL OLÍMPICO (RATING): Categorias de A ao O (masculino) e A ao J (feminino); 

• INDIVIDUAL OLÍMPICO (RANKING): Categorias de Pré-mirim ao Veterano 7; 

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

• EQUIPES DE CLUBE  ATLETAS ATÉ 19 ANOS E ATLETAS DE 20 A 39 E ATLETAS DE 40 A 70 DO 
MESMO CLUBE PODEM FORMAR EQUIPES QUE DISPUTARAM NESTA FAIXA ETÁRIA, SEM LIMITE 
DE EQUIPES POR CLUBE (AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES FAZER PELO EMAIL: fedpi@cbtm.org.br) 

• COMPETIÇÃO POR EQUIPES: Será em melhor de 5 jogos sendo 2 individuais depois duplas e 
2 individuais no final, vence a equipe que conquistar 3 vitórias primeiro. A premiação será 
60% para o Campeão e 40% para organização. 

Inscrições:  
• Até o dia 08/08/2019 (quinta-feira) 
• As inscrições das equipes devem ser enviadas para o e-mail: fedpi@cbtm.org.br 

• Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas após 
o término do prazo das inscrições (e-mail: fedpi@cbtm.org.br ou andre@cbtm.org.br). 
Observação: As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha do 
clube filiado junto à CBTM. 

Equipamentos: 
• Mesas: San-ei e hobby 
• Bolas:  DHS   
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Condições de Participação Atletas: 

• O Clube é o responsável em fazer as inscrições; 

• 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 5 dias antes da data do evento; 

• Crachá de Identificação emitido pelo Sistema CBTM WEB; 

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

Valores das Inscrições: 
• Individual em todas as áreas – 01 Categoria............................. R$ 100,00  

• Individual em todas as áreas – 02 Categorias............................ R$ 150,00  

• Individual em todas as áreas – 03 Categorias............................ R$ 200,00 

• Equipes ........................................................................ R$  80,00 

• Categoria lazer............................................................... R$  20,00 

• PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES FAZER DEPOSITO NAS CONTA ABAIXO E ENVIAR COMPROVANTE 
PARA O EMAIL: fedpi@cbtm.org.br ou pelo zap: (86)98821-1411 

• CONTAS BANCÁRIAS: 
- CONTA DA FEDERAÇÃO CONTA: BANCO ITAÚ 15240-7 AGÊNCIA 7714 -    CNPJ FEDERAÇÃO: 
15.087.580/0001-73 

   - CONTA CAIXA:  AGÊNCIA: 1606-001 CONTA CORRENTE: 22048-0 JADELSON RIBEIRO DOS 
SANTOS CPF: 801.303.213-20 

• 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. 

Programação Geral do Evento: 
• 16/08 (Sexta-feira) – Das 08h00 às 21h00 

08:00 Categoria lazer e de classes profissionais e jogos de atletas locais para adiantar evento 
de sábado 
14:00 Equipes de clube e início do Ranking com atletas locais. 
 

• 17/08 (sábado) – Das 08h00 às 21h00 
Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), infantil, juvenil e Juventude masculina e feminina 
pela manhã premiação no final do evento 
Ranking: Absoluto, sênior, paralímpico e veterano masculino e feminino a tarde com 
premiação e início do Rating. 
Premiação: Após o término da última rodada. 
 

• 18/08 (domingo) – Das 08h00 às 13h00 
Continuação do Rating 
Premiação: Após o término da última rodada. 

 OBS: A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PONDERAR SER ALTERADA PELA ORGANIZAÇÃO. 
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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. 

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 desqualificação de um atleta 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. 

Considerações Finais 
• A FTMP 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.  

Jadelson Ribeiro dos Santos  
Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Piaui 

 


