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NOTA OFICIAL Nº 040/2017 DA FCTM. 
PORTO UNIÃO, 31 DE OUTUBRO DE 2017. 
 
Ref.: Circuito Catarinense de Tênis de Mesa 2017 – Etapa 04 - Ranking & Rating Masculino e 

Feminino – OPEN PARAOLÍMPICO. REALIZADA EM CAÇADOR – SC. 

 
Em virtude de alguns erros técnicos (categorias que estavam fora do que diz o 

regulamento geral de competição e não poderiam pontuar para o troféu geral) e de 

erros também na soma dos pontos obtidos tivemos que corrigir por duas vezes o 

troféu geral, sendo que na terceira correção o departamento técnico resolve: 

a- Consagrar dois (02) campeões gerais na etapa de Caçador, ou seja, os dois 

clubes que fizeram as duas primeiras melhores pontuações para efeito de 

troféu (primeiro lugar na etapa) 

b- A pontuação obtida fica sendo a que cada clube obteve independente de 

maior e ou menor pontuação de cada clube, sendo que para o troféu geral do 

ano de 2017 cada clube ficará com a sua pontuação obtida na etapa. 

c- Deverá ser confeccionado e entregue troféu de primeiro colocado à equipe da 

Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo - ATEMEPRE, 

permanecendo a Equipe de São Bento do Sul – São Bento Associação de 

Tênis de Mesa, permanecer em nada alterado com o troféu entregue ao 

termino da competição (primeiro colocado na etapa). 

d- A Classificação de terceiro lugar de mesma forma permanece com o seu 

troféu entregue na competição. 

e- O troféu de segundo colocado na etapa deverá ser devolvido a FCTM. 

f- Para ciência a pontuação da etapa fica da seguinte maneira conforme relatório 

do troféu geral da etapa como segue abaixo, sendo que o relatório com os 

pontos obtidos em cada categoria encontra-se no site www.fcatm.com.br :  

COL CLUBE CIDADE TOTAL 

1 SBS São Bento do Sul 367,5 

2 CCP-PR Pouso Redondo 351 

3 AJT Joinville 334 

4 SRM Criciúma 283 

5 AHD Joaçaba 266 

6 VID Videira 133 
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g- Pedimos desculpas por erros cometidos e destacamos que está foi a forma 

mais justa em repará-los sem que nenhum clube saísse no prejuízo de seus 

pontos obtidos, apenas foi cumprido o regulamento geral da competição, e 

conforme consta em nota oficial o troféu eficiência pode ser corrigido após a 

divulgação de seus resultados sempre que necessário. 

 
 
 
LEIA E CUMPRA-SE. 


