SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
REGULAMENTO GERAL
I Campeonato de Tênis de Mesa
1ª Etapa

1) O I Campeonato de Tênis de Mesa tem por objetivo promover o Tênis de
Mesa na cidade de São Mateus do Sul – PR, dando oportunidade de
participação a todas as escolas do município, ranqueando as escolas e
seus respectivos atletas visando uma seletiva para participação no
município nos 30º Jogos da Juventude do Paraná 2017 (JOJUP’s).

2) Esta competição é aberta a todas as instituições de ensino de São
Mateus do Sul, particulares ou públicas, dentro de suas categorias.

3) O local de realização do evento será no Ginásio de Esportes Olívio Wolf
do Amaral (Polacão), não podendo haver nenhuma reclamação com
relação ao espaço físico e mesas utilizadas na competição.

4) A 1ª Etapa dessa competição será realizada nos dias 07, 08 e 09 de
agosto de 2017 iniciando 13:30h até ás 17:00h, nos três dias. O horário
da competição poderá ser alterado conforme número de participantes. A
2ª Etapa dessa competição esta prevista para dia 04, 05 e 06 de
setembro de 2017.
5) Para participação na primeira etapa dessa competição, as escolas
deverão entregar a ficha de inscrição (Anexo I) na SMETUR até a data
de 02 de agosto de 2017.

6) Durante as disputas serão obedecidas às regras oficiais da CBTM,
ressalvando os dispostos nos demais artigos deste regulamento.

7) Os atletas irão competir somente na categoria INDIVIDUAL.
8) Cada escola poderá inscrever uma equipe de no máximo 05 atletas e no
mínimo 3 atletas por categoria e naipes.

9) Os (as) atletas serão divididos (as) em 02 (duas) categorias para
disputa desta competição, nascidos em 2000 e 2001 (A); 2002 e
2003 (B), nos naipes masculino e feminino.

10) As disputas serão realizadas em sistema de grupos com até 04 atletas,
classificando os dois melhores de cada grupo, para uma chave de
eliminatória simples. Para o sorteio dos atletas classificados será
obedecido o seguinte critério: 1º sorteio dos 1º lugares de cada grupo, 2º
sorteio dos segundos lugares de casa grupo.
Será adotado o seguinte critério de desempate nas disputas pelo sistema
de rodízio no grupo:
-Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02
atletas/equipes)
-Quando o empate for entre 03 ou mais atletas/equipes:
- Saldos de sets entre as equipes/atletas empatados
-Saldo de pontos entre as equipes/atletas empatados
-Sorteio

11) As partidas serão disputadas em melhor de 3 (três) sets de 11 (onze)
pontos cada. As trocas de saque ocorrerão a cada 2 (dois) pontos.

12) O aquecimento poderá ser realizado nas dependências do jogo
dependendo da disponibilidade das mesas.

13) Não será permitida a utilização de qualquer tipo de material em
desacordo com as normas e regulamentações de CBTM.

14) É necessária a utilização de uniformes que identifiquem a entidade
representada, SENDO QUE OS ATLETAS NÃO PODEM VESTIR
CAMISETAS BRANCAS. Pode-se utilizar o uniforme escolar da
instituição.

15) Será realizada uma sessão preliminar no dia 13 de julho (quinta-feira) no
Centro da Juventude ás 09:00h.

16) Terão condições de jogo, todo atleta inscrito que tiver um professor de
educação física responsável, ou funcionário que possua vinculo
empregatício com a instituição.

17) A comprovação de idade para os inscritos em cada categoria deverá
ocorrer por meio de documento (RG). Devendo ser apresentada antes
do inicio da partida.

18) Estará vetado da participação na partida, todo atleta que não apresentar
sua documentação.

19) Serão oferecidas medalhas para os 03 (três) melhores classificados em
cada categoria e por naipe masculino e feminino, mais a premiação de
um troféu para a escola que ficar melhor classificada.

20) Para efeito de classificação serão seguidos os critérios abaixo:


10 pontos por vitória de cada sete;



05 pontos para o campeão de cada etapa;



3 pontos para o vice campeão de cada etapa;



2 pontos para o terceiro lugar de cada etapa;

21) Os casos omissos a esse regulamento serão definidos pela equipe
de Coordenação Técnica (SMETUR), com base no regulamento dos
Jogos Escolares do Paraná.

Anexo I

FICHA DE INSCRIÇÃO
I Campeonato de Tênis de Mesa

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO_________________________________
CATEGORIA/NAIPE: ( ) Nascidos 2000/2001 ( ) Nascidos 2002/2003 / ( ) MASCULINO ( ) FEMININO

Nome

RG

1.
2.
3.
4.
5.
Professor (a) de Educação Física responsável:____________________________________________________
Funcionário (a) que possua vínculo empregatício com a instituição:___________________________________
São Mateus do Sul, _____ de ____________ de 2017.
ESTA FICHA DEVERÁ SER DEVOLVIDA NA SMETUR ATÉ
DIA 02/08/2017

______________________________________
Assinatura e Carimbo do (a) Responsável pela Instituição de Ensino

