
 

     
 

FEDERAÇÃO POTIGUAR DE TÊNIS DE MESA 
COPA DAS FEDERAÇÕES 2019 – ETAPA NATAL/RN 

 

 
A Federação Potiguar (RN) de Tênis de Mesa convida os Dirigentes de Clubes, Técnicos e 

Atletas para participarem da Copa das Federações – Etapa Natal/RN –  dias 27 e 28 de julho de 
2019. 
 
I - Organização 
• Federação Potiguar de Tênis de Mesa  
• Responsável: Tiago Martins  
• E-mail: fedrn@cbtm.org.br 
• Telefone: (84) 99109-0001 
 
II – Local do Evento 
Será realizado no Ginásio do Centro Estadual de Educação Profissionalizante (CEEP) Lourdinha 
Guerra, na cidade de Parnamirim/RN, situado na R. Antônio Lopes Chaves, 2-90 - Nova Parnamirim, 
Parnamirim - RN, 59150-570. 
 
III – 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. 
• OPEN OLÍMPICO – MAS/FEM - CATEGORIA ÚNICA OLÍMPICA 
 
IV – Inscrições 
• De 01 a 17/07/2019 (os depósitos devem ser feitos até o dia 17/07/2019) 
• O prazo para reclamações referentes a erros nas inscrições é de 48h após o término das inscrições 
(até 19/07/2019) 
• As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha do clube filiado junto à CBTM. 
 
V – Equipamentos 
• Mesas Hobby 25mm e 30mm 
• Bolas brancas DHS e/ou Donic (D40+ e/ou P40+) 
 
VI – Condições de participação (atletas/técnicos) 
• 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.  
• OPEN Olímpico Masculino/Feminino  

➢ Valor: R$ 50,00(cinquenta reais);  

➢ Só poderão participar os atletas que estiverem inscritos no evento individual;  

➢ Inscrições: No dia 27/julho - Até às 12h00min;  

➢ Início da Competição: às 16h00min;  
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➢ 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: 
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. 
 
VII – Valores das inscrições 
Individual – 01 categorias (rating OU ranking) = R$100,00 
Individual – 02 categorias (01 rating + 01 ranking OU 02 rakings*) = R$150,00 
Individual – 03 categoris (01 rating + 02 rankings*) = R$200,00 
OPEN = R$50,00 
 
(*) Os atletas que optarem por jogar 02 rakings devem observar o seguinte: 
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). 
3 - 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: fedrn@cbtm.org.br 
  
 Banco: Banco do Brasil 
 Agência: 3900-4 
 Conta corrente: 7636-8 
 Nome: Tiago J. M. P. Silva 
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VIII – Programação geral do evento 
 27/07 – Manhã: Classes Paralímpicas 
 27/07 – Manhã: pré-mirim, mirim, infantil 
 27/07 – Tarde: Juvenil, juventude, sênior/lady, veteranos 

27/07 – Tarde: início dos rating 
28/07 – manhã: conclusão dos ratings e OPEN, Absolutos 

 
ATENÇÃO: a programação geral prevista acima poderá ser alterada, sendo a versão definitiva 
divulgada até o dia 24/07/2019. 
 
IX – Observações gerais 
- Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos 
- 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. 
- Poderá ocorrer desclassificação do atleta nas seguintes hipóteses: 

1. W x O (NO PRIMEIRO W.O.) por não comparecimento.  
2. Mau comportamento.  
3. Troca de raquete visando ludibriar o árbitro. 

- A Federação Potiguar de Tênis de Mesa deixa claro que não responde subsidiariamente com 
possíveis problemas com hospedagens e transporte entre os atletas Olímpicos ou Paralímpicos e as 
empresas contratadas pelas federações clubes e atletas para esta prestação destes serviços, 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. 
 
 
 

Tiago J. Martins 
Presidente 

FPOTM 
 


