
    
                                                                    

 

 

A FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONVIDA OS 

DIRIGENTES DE CLUBES, TÉCNICOS E ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA 

DAS FEDERAÇÕES - RIO DE JANEIRO – RJ – DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Organização: Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro - FTMERJ 

 Presidente: Rosiane Melo da Silva Viana 

 Vice-presidente: Claúdio Beznos 

 E-mail: ftmerj@gmail.com 

 Marketing: Carlos Henrique Silva e Windeson Silva 

 

Local do Evento: Madureira Esporte Clube 

          Rua Conselheiro Galvão, 130 - Madureira, Rio de Janeiro – RJ 
 

Competições: 

 INDIVIDUAL OLÍMPICO (RATING): Rating A Mas (Rating A ao Rating F), Rating B Mas (Rating G ao I), Rating 
C Mas (Rating J ao Rating O), Rating A Fem (Rating A ao Rating G), Rating B Fem (Rating H ao Rating J). 
 

 INDIVIDUAL OLÍMPICO (RANKING): Pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e juventude (Mas e Fem), Absoluto A, 
Lady, Vet 40, 50, 60 (Fem), Absoluto A, B e C, Sênior e Vet 40 ao Vet 70(Mas). 

 
 INDIVIDUAL PARALÍMPICO: Da Classe 1 até a Classe 11(Mas e Fem). 
 

 EQUIPES: Mirim (Mas e Fem), Juvenil (Mas e Fem), Veterano 40 e 60 (Mas). 
 

 EQUIPE MISTA: Fazer a Inscrição na  CATEGORIA ABSOLUTO A. 
 

Sistema de disputa da Competição por Equipes: 

 

 Equipes: A x X - B x Y - Duplas - A x Y - B x X. 
 

 Equipe Mistas: Fem x Fem - Mas x Mas - Duplas. 
 

 Em todos as categorias cada uma das equipes deverá ser formada obrigatoriamente por até 3 (três) 
jogadores. Somente serão realizadas as categorias que tiverem um mínimo de 3 (três) equipes inscritas.  

 Os clubes e associações poderão inscrever quantas equipes desejarem em cada uma das categorias acima 
mencionadas.  

 O sistema de disputa do campeonato será o de eliminatória simples, podendo as partidas serem disputadas 
em melhor de cinco sets, dependendo da quantidade total de inscrições. 
 

Inscrições:  

 Até o dia 10/10/2019 (quinta-feira), vencimento do boleto 11/10/2019. 

 Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas após o término do 

prazo das inscrições (e-mail: ftmerj@gmail.com). 

Observação: As inscrições deverão ser feitas pelo clube, utilizando o ID e a senha do clube filiado junto à CBTM. 

 

 

 



    
                                                                    

 

 

Equipamentos: 

 Mesas: Donic 

 Bolas:  DHS 40+***  

 Piso emborrachado  
 

 

Condições de Participação Atletas/Técnicos: 

1.1.1 As condições para inscrição dos associados são: 

I. Preencher o formulário de inscrição, constante no website da FTMERJ. 

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,  

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 a FTMERJ e a 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: 

 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 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: 

 Pré-Mirim ao Juventude (Mas/Fem), Absoluto A (Fem), Lady, Vet 40 ao 60 (Fem) e Rating (Fem): 
1 Categoria   ...     R$ 40,00; 
2 Categorias ...     R$ 70,00; 
3 Categorias ...     R$ 90,00. 
  



    
                                                                    

 

 

 Absoluto A ao C (Mas), Sênior, Veteranos e Rating (Mas):   
1 Categoria .... R$   70,00; 
2 Categorias ... R$ 120,00. 
 

 Paralímpico: Grátis. 
 

 Equipes:  R$ 80,00. 
 
 

 

Observação: De acordo com a Nota Oficial da 147-2019 da CBTM, publicada em 15/08/2019, 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. As categorias do pré-mirim a juventude, os atletas podem se inscrever na 
sua categoria e uma acima e no rating. Do adulto ao veterano 70, os atletas podem se inscrever na sua categoria e no 
rating. 
 

Programação Geral do Evento: 

19/10 (sábado) - A partir das 8 horas  

 Ranking:  Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil e Juventude (Mas e Fem), Absoluto A, Lady, Vet 40 ao 60 (Fem), 

Absoluto A ao C (Mas), Sênior e Vet 40, 50, 60, 70 (Mas). 

 

20/10 (domingo) – A partir das 8 horas 

  Rating A Mas (Rating A ao Rating F), Rating B Mas (Rating G ao I), Rating C Mas (Rating J ao Rating O), 

Rating A Fem (Rating A ao Rating G), Rating B Fem (Rating H ao Rating J). 

 Paralímpico da Classe 1 a 10(Mas e Fem). 

 Equipes. 

 
 

Observações Importantes: 

 Ler o Regulamento de Competição 2019, disponível no site na área de eventos; 

 Será de responsabilidade do Atleta conferir as súmulas. Não voltará o jogo se a súmula for assinada errada.  

 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 solicitado aleatoriamente pelos árbitros antes dos jogos um documento original de identidade do atleta; 

 Para efetuar inscrição acesse o site da FTMERJ e clique no link do evento 

 A princípio todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos.  

 Dependendo do número de inscrições, a FTMERJ poderá determinar que a disputa da fase de grupos das 
categorias se dará em melhor de três sets; outras medidas julgadas necessárias, objetivando, sempre, a que 
a competição possa ser efetivamente realizada nas datas e horários aprazados, poderão, igualmente, ser 
tomadas em função do volume elevado de participantes, incluindo o uso do sistema de Eliminatória Simples.  

  
 

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. 

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

médico (original) para ser analisado pela FTMERJ. O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas 

ou qualquer invólucro no momento da premiação. Não serão aceitos representantes nas cerimônias de 

premiação.  

 A desqualificação de um atleta nos eventos da FTMERJ ocorrerá em quatro casos: 

 W x O (NO PRIMEIRO WO) por não comparecimento. 

 Mau comportamento 

 Troca de raquete visando ludibriar o controle de raquetes. 

 Nos casos acima a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral. 

 

 

Considerações Finais 

 A FTMERJ deixam 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.  

 

 

 

    

 

ROSIANE MELO DA SILVA VIANA 

Presidente da FTMERJ 


