CADERNO DE ENCARGOS SEDE COMPETIÇÕES
•

Ginásio de Esportes com capacidade de 10/14 mesas com área de 14/7 metros
OFICIAL e mínimo de área de 10/05 (conforme o número de mesas pedido pelo
departamento técnico da FCTM.

•

08/14 redes APROVADAS FCTM/CBTM/ITTF; (caso falte algumas a FCTM
tem) Aparadores para a área de jogo;

•

Mesas com cadeiras ESTOFADAS em cada área de jogo para os
árbitros; Mesinhas para o placar;

•

Informar a FCTM sobre a quantidade de placares que a sede tem disponível (se
tem ou não placares) em caso de não a FCTM leva;

•

Som para a chamada de jogos Microfone sem fio ;

•

Água Mineral ou Filtrada para os atletas e equipe de arbitragem;

•

Tomada de energia para ligar equipamento de informática;

•

Salas com colchões para alojamento das equipes (clubes participantes separado
por clube e sexo, neste local deverá ter local para banha (podendo ser utilizado
também o ginásio de esportes) sanitários etc. (aconselhamos a ter uma pessoa no
local para limpesa ao menos duas vezes no sábado e um guardião da sexta feira a
noite para sábado);

•

Sala para reuniões e decisões, bem como para guardar o material da FCTM;
Estadia e alimentação da equipe de arbitragem / técnica e dirigentes, 10 / 18
pessoas dependendo do tamanho da competição;(hotel em apartamentos no
máximo triplo, banheiro no quarto) (alimentação de preferência em separado ou
seja reservada dos demais participantes ) Um dos apartamentos deverá ser para
uma pessoa somente;

•

IMPRESCINDIVEL: O responsável em organizar a competição devera
fornecer a FCTM com 15 dias de antecedência no mínimo a metragem da
quadra esportiva onde será realizada a competição bem como o endereço e
nome do ginásio de esportes para que possamos elaborar o croqui do local de
jogos;

•

Montagem do local de jogos conforme croqui enviado pela
FCTM;
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•

Podium para a premiação;

•

Indicação do nome de Pessoa responsável pelos alojamentos, Telefone celular,
etc);

•

Premiação para os participantes da Etapa:

PREMIAÇÃO:
Medalhas para as categorias disputadas na etapa
•

Individual: 1º / 2º / 3 º /3º

•

Duplas: 02 medalhas de 1º / 2º / 3º / 3º

•

Equipes: 05 medalhas de 1º / 2º / 3º

Troféu para
• Troféu para:
• Equipes: 1º/2º
• Campeão Geral da Etapa
• Vice Campeão Geral da Etapa
• 3º Colocado Geral da Etapa

EM UMA ETAPA ONDE AS COMPETIÇÕES SÃO INDIVIDUAL
SÃO USADAS + OU – 90 A 120 MEDALHAS.
LER NOTA OFICIAL REFERENTE A PREMIAÇÃO, TAMANHO, FORMATO, ETC..
NOTA IMPORTANTE:
AO CLUBE OU INSTITUIÇÃO QUANDO CUMPRIDAS TODAS AS NORMAS
DESTE CADERNO DE ENCARGOS E ANALIZADAS PELO DEPARTAMENTO
TÉCNICO DA FCTM. CABERÁ O RECEBIMENTO DE 50% DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES QUE DEVERÃO SER USADOS PARA AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS,
E OU NA MONTAGEM DA COMPETIÇÃO. PARA O CLUBE OU ASSOCIAÇÃO,
APRESENTAR NOTA FISCAL DAS AQUISIÇÕES.
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