ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO
BRASILEIRA
Rua Antonio Maria Coelho, 1.068 – Centro

79002-223 – Campo Grande - MS

A Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande
convida Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas para participarem
do XXIX Torneio Interestadual e Internacional de Tênis de Mesa –
Campo Grande-MS, nos dias 27 e 28 de julho de 2019.
Organização: AECNB DE CAMPO GRANDE




E-mail: mariosoken@hotmail.com
Responsáveis pelo Evento: Bruno de Carvalho Sone Tamaciro e Mário
Márcio Soken
Telefones: (67) 98123-0922 (Mário)/ (67) 9287-5282 (Bruno)

Local do Evento: Clube Social da AECNB de Campo Grande/MS
Rua Antônio Maria Coelho, 1.068, Centro, Campo Grande-MS-CEP 79021-170
Competições:
- INDIVIDUAL E EQUIPE OLÍMPICO:
 Pré-Mirim (Feminino e masculino) – nascidos após 2008 (até 11 anos)
 Mirim (Feminino e masculino) – 12 e 13 anos de idade (2006/2007)
 Infantil (Feminino e Masculino) – 14 e 15 anos de idade (2004/2005)
 Juvenil (Feminino e Masculino) – 16, 17 e 18 anos de idade (01/02/03)
 Juventude(Masculino) – 19, 20 e 21 anos de idade (98/99/0)
 Adulto (Feminino) – 19 a 39 anos de idade (80-00)
 Adulto (Masculino) – 22 a 29 anos de idade (90-98)
 Pré Sênior – 30 a 39 anos de idade (80-89
 Sênior – 40 a 49 anos de idade (70-79)
 Lady – 40 anos acima – nascidos até 1979
 Veterano – 50 a 59 anos (60-69)
 Super Veterano – 60 a 69 anos (50-59)
Super Super Veterano – 70 anos acima – nascidos até 1949
Inscrições:
 (atletas) R$ 170,00 (Incluso alimentação – 2 cafés da manhã, 2 almoços e 1
jantar, inscrição para as categorias individual e equipe e alojamento para as
120 primeiras inscrições);
 (acompanhantes) R$ 130,00 (Incluso alimentação – 2 cafés da manhã, 2
almoços e 1 jantar)
 Para atletas do Brasil, inscrições realizadas pelo responsável da
delegação/clube, através do site da CBTM até o dia 17/07/2019 (quarta-feira),
devendo ser encaminhado comprovante de depósito das inscrições (Banco
Bradesco, Agência 5306, Conta Corrente nº 24.148-2, de titularidade de Mário
Márcio Soken - CPF nº 915.837.301-25) para o email: mariosoken@hotmail.com
 Para atletas de outro país, a inscrição deverá ser efetuada pelo responsável da
delegação, o qual encaminhará, via ofício, a relação dos inscritos contendo
nomes e data de nascimento de cada atleta e encaminhado comprovante de
depósito das inscrições (Banco Bradesco, Agência 5306, Conta Corrente nº

24.148-2, de titularidade de Mário Márcio Soken - CPF nº 915.837.301-25) para
o email: mariosoken@hotmail.com.
 O pagamento das inscrições não será ressarcido, ainda que o
atleta/acompanhante não compareça ou dispense a utilização da alimentação.
 Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48
horas após o término do prazo das inscrições (e-mail: mariosoken@hotmail.com)
Observação: As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha
do clube filiado junto à CBTM.

Equipamentos:
 Mesas: Butterfly/Hobby 25 mm/30 mm
 Bolas: DHS 3 estrelas
Condições de Participação Atletas nacionais:
1.1.1 As condições para inscrição são:
i.

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

a.

Somente os Clubes/Federações podem realizar inscrições dos atletas nos
eventos;

b.

É vedada a inscrição diretamente do atleta;

ii.

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;

iii.

Os atletas inscritos pelas filiadas, em quaisquer competições, devem estar
rigorosamente em dia com o pagamento da Taxa de Registro Anual (TRA);

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 de outros países:
 Pagamento da inscrição e encaminhamento do comprovante de depósito pelo
responsável do clube/delegação para o email mariosoken@hotmail.com,
 Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.
Acompanhantes:
 Deverão ser informados a quantidade de acompanhantes pelo chefe da
delegação.
 Pagamento a ser encaminhamento do comprovante de depósito pelo
responsável do clube/delegação para o email mariosoken@hotmail.com ,
conforme tabela abaixo:
 Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.
Alojamento:
 Apenas para as 120 (cento e vinte) primeiras inscrições, cuja confirmação se
dará com o pagamento da inscrição e encaminhamento por email com a
solicitação, conforme acima exposto.
Programação Geral do Evento:
 27/07 (Sábado) – Das 08h00 às 21h00
 Equipe.
 Fase de grupos individual

 28/07 (Domingo) – Das 08h00 às 14h00
 Individual
 Premiação, após o término da final do adulto.
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.
 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, à
exceção da final da categoria adulto, que será melhor de 07 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 desqualificação de um atleta ocorrerá em quatro casos:
1. W x O (NO PRIMEIRO WO) por não comparecimento.
2. Mau comportamento

Considerações Finais
 A CBTM e a AECNB deixam claro que não respondem subsidiariamente com
possíveis problemas com hospedagens dos atletas.
 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.
Bruno de Carvalho Sone Tamaciro
Diretor do Depto de tênis de mesa da AECNB

