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CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO 
 
Art. 1º - O Quadro de Arbitragem da CBTM é constituído por árbitros (umpires) 
e árbitros gerais (referees) devidamente habilitados para o exercício dessa 
função, com direitos e deveres constantes nos Estatutos, Regulamentos e Leis 
em vigor na CBTM e no presente Regulamento.  
 
Art. 2º - Só poderão integrar o Quadro de Arbitragem da CBTM, os árbitros e 
árbitros gerais habilitados pela ITTF, por esta Confederação ou Federação 
Estadual e reconhecidos por esta Confederação, que, além dos conhecimentos 
indispensáveis para a função, venham prestando seus serviços às Federações 
estaduais ou à CBTM.  
 
Art. 3º - Qualquer árbitro e/ou árbitro geral, para atuar em competições de nível 
regional, nacional e internacional, deverão estar cadastrados e com o seu 
cadastro atualizado na CBTM, devendo pagar anualmente a TRA (Taxa de 
Registro Anual).  
 

 
 

CAPÍTULO II - DA CLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO 
 
Art. 4º - Os árbitros da CBTM serão classificados nas seguintes categorias:  
 

a) Internacional Green Badge - constituída por árbitros que possuam tal 
credencial fornecida pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF); 

  

b) Internacional Blue Badge Badge - constituída por árbitros que possuam tal 
credencial fornecida pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF); 

 

c) Internacional White Badge Badge - constituída por árbitros que possuam 
tal credencial fornecida pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). 
Para esta promoção somente serão indicados ao teste os árbitros da categoria 
Nacional A; 

 

d) Internacional ULTM - designada pela ULTM (União Latino-americana de 
Tênis de Mesa);  

 

e) Nacional – constituída por árbitros que possuam tal credencial fornecida 
pela CBTM obedecendo aos seguintes itens:  

 

1. Período de pelo menos 24 (vinte e quatro) meses atuando na categoria de 
Árbitro Estadual.  

 

2. Ter atuado durante um ano em no mínimo quatro eventos como Árbitro 
Estadual em eventos da CBTM ou Federação a qual pertence.  

 

3. Curso de Formação para Árbitro Nacional.  
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4. Exame Teórico com aproveitamento de no mínimo 75%.  

 
5. Avaliações Práticas de qualificação técnica com aproveitamento mínimo de 
80%.  
 
Parágrafo Único - Para a manutenção da sua graduação como Árbitro Nacional 
o árbitro deverá ser avaliado pelo menos uma vez ao ano num evento 
organizado pela CBTM e ter um aproveitamento de no mínimo 80%. Pelo 
menos uma vez ao ano, em data e local a ser marcado pela CBTM no início do 
ano através de Nota Oficial. Caso o árbitro não atinja o objetivo ou não seja 
avaliado, passará automaticamente para a graduação de Árbitro Nacional Nível 
B a partir do primeiro dia do ano seguinte.  
 
f) Estadual – constituída por árbitros que possuam tal credencial fornecida pela 
CBTM obedecendo aos seguintes itens:  

 

1. Ter sido aprovado no Curso de Formação para Estadual organizado pela 
CBTM ou pela Federação a qual pertença.  

 

 
Parágrafo Único - Para a promoção de Árbitro Estadual para Árbitro Nacional 
será necessária à solicitação do árbitro junto a CBTM para fazer este exame 
em eventos organizados pela CBTM. O exame será constituído de uma 
avaliação teórica onde o candidato deverá ter um aproveitamento de no mínimo 
75% e de uma avaliação prática onde o candidato deverá ter um 
aproveitamento de no mínimo 80%.  
 
Art. 5º - Os Árbitros Gerais da CBTM serão classificados nas seguintes 
categorias:  
 

a) Internacional ITTF - é constituída por árbitros geral que possuam tal 
credencial fornecida pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).  

 

b) Internacional ULTM - é constituída por árbitros geral que possuam tal 
credencial fornecida pela União Latino-americana de Tênis de Mesa (ULTM).  

 

c) Nacional - por árbitros gerais que possuam tal credencial fornecida pela 
CBTM obedecendo aos seguintes itens:  

 

1. Ser Árbitro Nacional ou de categoria acima.  

 

2. Período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses atuando na categoria de 
Árbitro Geral Estadual.  

 

3. Curso de Formação para Árbitro Geral Nacional.  

 

4. Exame Teórico.  

 
5. Avaliações Práticas de qualificação técnica.  
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a. Para a obtenção desta certificação serão somadas as notas dos dois 
exames e divididas por dois. A média mínima para aprovação será 7,00 (sete).  
 

 
CAPÍTULO III – DO UNIFORME 

 
Art. 6º - Os árbitros e árbitros gerais terão dois uniformes, os quais serão assim 
nomeados e especificados:  
 

a) Uniforme de inverno: Camisa "Azul clara" com colarinhos, gravata 
"Vermelha", calça ou saia "Cáqui", cinto de couro "Preto" com uma pequena 
fivela, sapatos "Pretos" com sola de borracha, meias "Pretas" de comprimento 
mínimo até o tornozelo e blazer de cor "Azul Marinho". O botton da associação 
do qual ele tem a maior graduação poderá ser utilizado na lapela esquerda do 
blazer.  

 
b) Uniforme de verão: Camisa gola polo “Azul clara”, bermuda cáqui, meias 
brancas acima do tornozelo e tênis brancos “limpos”.  
 
 

CAPÍTULO IV – DO GRUPO DE TRABALHO DA ARBITRAGEM 
 

Art. 7 - O Grupo de Trabalho é o órgão máximo perante a arbitragem no país e 
terá a seguinte constituição: 
 

a) A presidência será ocupada pelo Coordenador de Arbitragem da 
CBTM e será dividido em duas Comissões de Trabalhos: 
Comissão de Trabalho dos Árbitros e Comissão de Trabalho dos 
Árbitros Gerais. 
 

b)   Comissão de Trabalho de Árbitros, constituído por: 
1.     Três Membros Permanentes – pessoas com comprovada 
experiência em arbitragem que terão voto. 
2.     Três Membros Colaboradores – pessoas que serão convidadas 
para participar do comitê. Não têm direito a voto. 
 

c)   Comissão de Trabalho de Árbitros Gerais, constituído por: 
1.     Três Membros Permanentes – pessoas com comprovada 
experiência em arbitragem geral nacional que terão voto. 
2.     Três Membros Colaboradores – pessoas que serão convidadas 
para participar do comitê. Não tem direito a voto. 
 

d)    Após a posse, o Grupo de Trabalho terá um prazo de 30 (trinta) dias 
para compor o quadro de Membros Colaboradores. O mandato será 
sempre de dois anos. 

 

Art. 8 - O Grupo de Trabalho de Arbitragem terá as seguintes 
responsabilidades: 
 

a)   Fazer cumprir este Regulamento. 
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b)   Decidir, sob qualquer aspecto, quando necessário, sobre suspensões 
ou licenças de árbitros da CBTM assim como a promoção extra-ofício 
nas categorias sob jurisdição da CBTM. 

 
c)   Propor alterações das regras ao Comitê Executivo para ser enviado à 

ITTF. 
 
d)   Propor alterações para este Regulamento. 

 
 

CAPÍTULO V - DA INCLUSÃO OU EXCLUSÃO NO QUADRO DE 
ARBITRAGEM E DESLIGAMENTO 

 

Art. 9 - A proposta para inclusão de árbitros e árbitros geral no Quadro de 
Arbitragem da CBTM, se dará quando da resposta a Chamada para 
Exame de Árbitros de todos os níveis, Cadastro do Associado, enviado 
por e-mail para o Grupo de Trabalho de Arbitragem, além do pagamento 
da Taxa referente e da TRA (Taxa de Renovação Anual). 

 
Art. 10 - A exclusão de árbitros ou árbitros geral do Quadro de Arbitragem da 

CBTM será decisão do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBTM, 
mediante proposta de Federação filiada ou da CBTM, ratificada pelo 
Comitê Executivo da CBTM. 

 
Art. 11 - O Árbitro ou Árbitro Geral pode ser desligado do Quadro de 

Arbitragem da CBTM: 
 
a)    Pela CBTM, quando se recusar em atender à convocação, sem 

motivo justificado ou por indisciplina em eventos promovidos, 
realizados ou coordenados pela CBTM. 

 
b)    Quando desligado pela Federação de origem e após apreciação de 

documento oficial remetido pela Federação de origem à CBTM e do 
documento contendo direito de defesa do Árbitro remetido à CBTM. 

 
Art. 12 - O Árbitro ou Árbitro Geral desligado do Quadro de Arbitragem da 
CBTM somente poderá retornar depois de dois anos, contados da data de seu 
desligamento. 
 

 
CAPÍTULO VI - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ÁRBITROS 

 

Art. 13 – São direitos dos Árbitros e Árbitros Gerais registrados no 
Quadro de Arbitragem da CBTM: 
 

a)    Ter livre ingresso no local das competições ou reuniões nos eventos, 
mediante o uso de crachá, ou outra identificação apropriada. 

 
b)    Levar para debates, nas reuniões oficiais, todas as dúvidas de 

interpretação das Regras Oficiais. 
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c)    Frequentar os cursos ou palestras porventura instituídas, pela CBTM 
ou Federação, visando a conhecer e empregar melhores técnicas 
para o seu aperfeiçoamento. 

 
d)    Receber os certificados ou diplomas a que tiverem direito, por 

aprovação nos exames dos diversos níveis da arbitragem ou ao 
reconhecimento de participação nos eventos de competição da 
CBTM. 

 
e)    Direito de defesa mediante documento escrito, perante qualquer 

atitude tomada pela CBTM. 
 
f)     Cursos de Reciclagem - Serão programados cursos em todos os 

eventos realizados e/ou organizados pela CBTM. 
 
g)    Apresentar por escrito suas críticas, sugestões ou reivindicações ao 

Coordenador de Arbitragem, durante ou imediatamente após o 
evento, nomeando, datando e assinando-as. 

 
h)   Custeio do transporte externo, transporte interno, alimentação e 

hospedagem. 
 
Art. 14 - Para que os árbitros possam atuar dentro das conformidades das Leis 

do Tênis de Mesa, caso o árbitro não esteja com o material específico 
para a sua atuação, será dispensado automaticamente do Quadro de 
Arbitragem do evento, sendo este material composto por:  
 

                    Cronômetro 

                    Medidor de rede e de tensão 

                    Flanela 

                    Moeda de sorteio de duas cores 

                    Caneta 

                    Cartão amarelo 

                    Cartão branco 

                    Cartão vermelho 
 

Art. 15 - Quando do início da competição, será entregue ao árbitro uma bola ou 
uma caixa de bolas e o árbitro se tornará responsável por estes. Quando 
a bola estiver imprópria para jogar, o árbitro deverá levar a bola 
danificada até a Mesa de Controle para trocá-la por outra. Se o árbitro 
não estiver de posse da bola danificada e solicitar outra, será 
descontado R$ 10,00 (dez reais) do valor o qual terá direito a receber 
pelos serviços prestados. 
 
 

CAPÍTULO VII – CÓDIGO DE CONDUTA 
 
Art. 16 – Assim como o alto padrão de profissionalismo e conduta requerida 

dos atletas, a CBTM requer um alto padrão de profissionalismo e 
conduta dos seus Oficiais Certificados assim como de todos os Oficiais 
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que estão participando de eventos sancionados e reconhecidos pela 
CBTM. Oficiais, enquanto uniformizados, representam além de si 
mesmos, as suas associações. Eles são convocados pela CBTM e suas 
ações refletem em todos os oficiais neste evento assim como nos 
eventos no futuro. O padrão inclui os itens abaixo, mas não se limitam 
apenas a eles. 
  

a)    Manter-se em dia com as regras oficiais e regulamentos adotados 
pela CBTM, emanadas da ITTF e/ou da CBTM e aplicá-los, 
rigorosamente, estabelecendo o critério de interpretação fixado pelo 
Comitê de Arbitragem. 

 
b)    Construir um relacionamento com o Árbitro Geral: 
 
c)    Apresentar-se você mesmo no primeiro dia, esperar a sua vez, fazer 

mais do que é perguntado a você. 
 
d)    Ficar alheios de assuntos que não dizem respeito as suas 

responsabilidades.  Referir todas as questões não relacionadas para 
seus deveres ao Árbitro Geral ou Líder de Eventos.   

 
e)    Privar-se de receber presentes de atletas, técnicos e equipes. 

Presentes da associação anfitriã são aceitáveis desde que dentro de 
um valor razoável. 

 
f)     Não devem discutir questões relacionadas a sua atuação, seus 

deveres, e incidentes ocorridos nos jogos com os espectadores, 
atletas e mídia. 

 
g)    Estar em boa condição física. 
 
h)   Comparecer ao local de competição com antecedência de, pelo 

menos, 30 (trinta) minutos, devidamente uniformizados. 
 
i)     Cumprir os horários dos jogos que vão atuar. 
 
j)      Estudar, compreender e dominar as Regras, Regulamentos, 

Procedimentos e o "Código de Conduta" do evento em que ele está 
atuando. 

 
k)    Estar com uniforme próprio e manter sua higiene e aparência 

pessoal. 
 
l)     Privar-se de ter intimidades com os atletas dentro do local de 

competição. 
 
m)  Não podem fazer nenhum tipo de aposta em relação ao evento que 

estão envolvidos. 
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n)   Não podem participar de entrevistas com a mídia ou dar declarações 
oficiais sobre o tênis de mesa a jornalistas sem a aprovação do 
Árbitro Geral ou da CBTM.   

 
o)    Manter uma conduta ética e profissional e respeitar a autoridade do 

Árbitro Geral, Árbitro Adjunto, Líder de Eventos, atletas e público. 
 
p)    Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões para as quais forem 

convocados. 
 
q)    Não fumar nos locais de competição. 
 
r)     Não ofender, fisicamente ou moralmente, qualquer pessoa por 

quaisquer motivos.  
 
s)    Não divulgar, em hipótese alguma, qualquer escalação de 

arbitragem, nem detalhes das ocorrências registradas nas súmulas. 
 
t)     Permanecer nos locais designados pela Direção Técnica do evento 

ou Árbitro Geral, quando não estiverem atuando. 
 
u)   Oficiais que violarem qualquer um dos itens do Código de Conduta 

estarão sujeitos a penalidades impostas pela CBTM. 
 

 
CAPÍTULO VIII - DAS ATUAÇÕES 

 
Art. 17 – Para a atuação de Árbitros e Árbitros Geral em eventos da CBTM, 

será obedecido o seguinte procedimento: 
  

a)    Confecção da Lista de Nomes – a CBTM selecionará um número de 
árbitros que até o dobro do número de mesas, mais o Árbitro Geral, 
o(s) Árbitro(s) Adjunto(s) e o(s) Secretário(s). Este grupo de Árbitros, 
Árbitro Geral, Árbitro(s) Adjunto(s) e Secretário(s) será denominado 
Quadro de Arbitragem do Evento. 

 
b)    Dentro da lista de Árbitros aptos a CBTM convidará todos a 

participarem do evento. 
 
c)    Após a confirmação da presença de cada Árbitro de acordo com as 

datas estipuladas no calendário da CBTM, a CBTM fará a 
convocação dos Árbitros. 

 
Art. 18 – A convocação para os diversos Campeonatos da CBTM é de 
responsabilidade da Coordenação do Evento, que é formada pelo Líder de 
Eventos, Coordenadores de Eventos e o Coordenador de Arbitragem.  
 
Art. 19 – A convocação deve sempre visar à valorização, a disponibilidade e 

funcionalidade dos árbitros, por merecimento, como: 
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a)    Árbitros que tenham atuado ou atendido o maior número de vezes às 
convocações no último semestre imediato; 

 
b)    Em regiões onde o número de árbitros internacionais e/ou nacionais 

é insuficiente, devem ser substituídos por árbitros estaduais pelo 
mesmo critério anteriormente citado. 

 
Art. 20 – Nos Campeonatos Brasileiros, torneios nacionais e/ou regionais, é 

permitido a CBTM, tendo em vista a contenção do custo de traslados 
(passagens), a convocação de 40% (quarenta por cento) de Árbitros 
locais do Estado do evento, complementando os demais com árbitros de 
pelo menos, dois Estados vizinhos e cidades, preferencialmente, mais 
próximos do evento, com o objetivo de usar e manter a neutralidade em 
jogos decisivos e partidas conflitantes. 

 
 

CAPÍTULO IX – RODÍZIO PARA ÁRBITROS INTERNACIONAIS 

 
Art. 21 – O objetivo deste rodízio é estimular a participação dos Árbitros 

Internacionais no contexto geral do Tênis de Mesa nacional, integrando 
o Árbitro a outras áreas e possibilitando que descubramos novos valores 
e aptidões. 

 
Art. 22 – Para eventos internacionais fora do Brasil teremos dois critérios 

básicos: 
 

a)    Qualidade – terá como base a Avaliação em eventos. Cada item de 
avaliação terá uma nota de 1 a 10. Teremos um controle de 
Avaliações feitas pelo Coordenador de Arbitragem ou pessoa 
determinada pela CBTM e a média será a soma da média de cada 
evento dividida pelo número de eventos nos últimos 12 meses. 

 
b)    Quantidade – terá como base o Número de Jogos. Será somado o 

número de jogos em que o árbitro atuou nos últimos 12 meses. 
 
Art. 23 – Depois de observados estes critérios, teremos a formação de três 

grupos de rodízios, cada um respeitando seus respectivos critérios, além 
dos critérios estabelecidos pela entidade promotora do evento: 

 
a)   Rodízio para eventos na América Latina: 

1.    Para árbitros que tenham média mínima de 7 no critério 
QUALIDADE. 

 
2.    Obrigatório o domínio do idioma Espanhol para eventos nos 

países de idioma Espanhol e o domínio do idioma Inglês para 
eventos nos países de outros idiomas. 

 
b)   Rodízio para eventos na Europa, Ásia, África, Oceania e América do 

Norte (com exceção do México). 
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1.    Para árbitros que tenham média mínima de 8 no critério 
QUALIDADE. 

 
2.    Obrigatório o domínio do idioma Inglês. 

 
c)    Rodízio para Jogos Pan-americanos, Copas do Mundo, 

Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos. 
 
1.    Para árbitros que tenham a média mínima de 8,5 no critério 

QUALIDADE. 
 
2.    Obrigatório o domínio do idioma Inglês. 
 
3.    Contribuição para a comunidade do Tênis de Mesa nacional, 

dividido em três níveis: 
3.1.    Nível C – 

3.1.1.   Função administrativa em qualquer nível (nacional, 
estadual, regional ou municipal) nos últimos três 
anos, com o mínimo de seis meses de exercício. 

3.2.    Nível B – 
3.2.1.   Função administrativa em qualquer nível (nacional, 

estadual, regional ou municipal) nos últimos três 
anos, com o mínimo de seis meses de exercício. 

3.2.2.   Coordenação de Arbitragem CBTM, atual. 
3.2.3.   Administração de cursos nos últimos três anos. 

3.3.    Nível A – 
3.3.1.   Função administrativa em qualquer nível (nacional, 

estadual, regional ou municipal) nos últimos três 
anos, com o mínimo de um ano de exercício. 

3.3.2.   Coordenação Estadual de Arbitragem da CBTM, 
com o mínimo de um ano de atuação. 

3.3.3.   Administração de no mínimo três cursos. 
3.3.4.   Publicação de no mínimo um artigo sobre 

Arbitragem. 
 
d)   O critério QUANTIDADE será observado quando não houver uma 

disparidade acentuada entre os candidatos no critério QUALIDADE. 
 
e)   Depois de analisadas estas etapas, o Comitê de Arbitragem enviará 

uma lista tríplice para a CBTM, a qual mediante os critérios 
Qualidade e Quantidade vai apontar o escolhido. 

 
Art. 24 – Para os árbitros que solicitarem a entrada no processo Blue Badge, a 

CBTM custeará apenas uma passagem para fazer o AUT (Advanced 
Umpire Training). Caso o árbitro não passe no exame, deste momento 
em diante ele deverá custear suas viagens para atender a este 
treinamento. 

 
Art. 25 – Para os árbitros que necessitarem de avaliações para permanecer no 

processo de Blue Badge, a CBTM custeará as passagens necessárias 
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para tal. Caso o árbitro não atinja o objetivo, deste momento em diante 
ele deverá custear suas viagens para atender a este treinamento. 

 
Art. 26 – Para eventos internacionais realizados no Brasil prevalecerá o 

Ranking Nacional dos Árbitros. 
 
Art. 27 – Para participação em qualquer evento da CBTM ou por ela indicada 

será necessária a comprovação de participação em eventos organizados 
pela Federação de origem. 

 
 

CAPÍTULO X – DOS COORDENADORES ESTADUAIS 
 
Art. 28 – A CBTM deverá nomear Coordenadores Estaduais de Arbitragem, 

quantos forem necessários dentro de cada estado, que terão que 
obedecer aos seguintes critérios: 
  

a)   Respeitar mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado 
consecutivamente e quantas vezes forem necessárias . 

 
b)   Ser Árbitro Estadual há pelo menos 12 meses. 
 
c)   Ser um árbitro integrado ao quadro de arbitragem da Federação de 

origem 
 
d)   Estar filiado à Federação e à CBTM. 
 
e)   Estar com o pagamento da TRA em dia. 
 
f)    Da função: 

1.     Avaliar árbitros em competições estaduais e/ou nacionais quando 
designadas pela CBTM; 
2.     Controlar estatística da arbitragem dentro de cada federação; 

 
g)   Dos objetivos: 

1.     Motivar a arbitragem estadual; 
2.     Dar suporte a arbitragem estadual; 
3.     Ser o elo entre a CBTM e os árbitros das federações. 

 
h)   Dos benefícios 

1.     Valor adicional de 20% na remuneração em eventos nacionais e 
internacionais, baseado na função que atuará e categoria. 
2.     Cursos de regras, arbitragem, reciclagem e árbitro geral sem 
custo. 

 
 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 29 – A atividade de cada árbitro será devidamente anotada no seu histórico 

no cadastro da CBTM. 
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Art. 30 – Os Árbitros serão dirigidos no evento por um Árbitro Geral e Árbitro(s) 

Adjunto(s). 
 
Art. 31 – É de responsabilidade da CBTM a escolha dos Árbitros para as 

competições. 
 
Art. 32 – Os Árbitros e Árbitros Gerais do Quadro de Arbitragem ficam sujeitos 

às normas emanadas pela CBTM e seu Tribunal, bem como deste 
Regulamento. 

 
Art. 33 – Visando avaliar o desempenho dos Árbitros e Árbitros Gerais nos 

eventos, a CBTM estabelecerá uma pessoa (física ou jurídica) que 
apresentará relatório sobre a atuação de cada Árbitro no evento, 
devendo seu relatório ser encaminhado à CBTM até 72 (setenta e duas) 
horas após o final do evento. 

 

Art. 34 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê de Arbitragem “ad 
referendum” do Comitê Executivo. 

 
Art. 35 – Este Regulamento, em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário, com validade máxima de quarto anos, a contar da 

data de sua publicação. 


