COPA DAS FEDERAÇÕES ETAPA SC
Copa Pinhalzinho – Pinhalzinho – SC
Período de 11 a 14 de julho de 2019
A Federação Catarinense de Tênis de Mesa convida os Dirigentes de Clubes, Técnicos e Atletas para
participarem da Copa Pinhalzinho - Pinhalzinho-SC.
Organização: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA – FCTM
•
•
•

Presidente: Vilmar Schindler
E-mail: vilmar@fcatm.com.br
Telefone: (42) 9 8403-0911

•
•
•

Promotor do Evento: AMais Esportes e Fundação Municipal de Esportes de
Pinhalzinho-SC
E-mail: douglastmpz@yahoo.com.br
Telefone: (49) 9 8834-0528

•
•
•

Diretor Técnico: Helton Baur
E-mail: heltonbaur@fcatm.com.br
Telefone: (42) 9 8413-5559

Local do Evento: EFACIP - R. Salvador, 53-193, Pinhalzinho - SC, 89870-000
Competições:
• RANKING: Categorias do Pré-Mirim até Veterano 70
• RATING (Eliminatória Simples):
• Masculino: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O; Feminino: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J;
• CLASSES PARALÍMPICAS: Da classe 1 a classe 11 (Masculino e Feminino).
Inscrições:
• Até o dia 21/06/2019 (quinta-feira)
• Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas após
o término do prazo das inscrições (e-mail: heltonbaur@fcatm.com.br)
Equipamentos:
• Mesas: Hobby 28m – 30mm.
• Bolas: RAISE*** 40+.
Condições de Participação Atletas:
Fazer cumprir o Art. 13 do Capítulo VII - DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS
ASSOCIADOS do Regulamento Geral de Competições da CBTM, a seguir:
o TRA paga até a data da inscrição;
o Pagamento da inscrição, conforme tabela abaixo:
o Apresentação da carteira ou crachá de associado da CBTM ou documento de
identidade original quando solicitado;
o Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.
Condições de Participação Técnicos:
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• 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:
• Individual em todas as áreas – 01 Categoria ….…………….…..R$ 120,00
• Individual em todas as áreas – 02 Categorias …………………..R$ 180,00
• Individual em todas as áreas – 03 Categorias …………………..R$ 240,00
Como realizar o pagamento das inscrições:
• Atletas do estado de SC. Conforme é feito nas etapas estaduais (pagamento na competição).
• Atletas de Outros estados: (depósito Bancário na conta da Federação Catarinense de Tênis
de Mesa e enviar o comprovante do mesmo até a data do último dia para inscrições. Obs.:
quem não enviar o comprovante do pagamento não será incluído na relação de inscritos.
• Enviar para o email heltonbaur@fcatm.com.br - heltonbaur@gmail.com
• Conta Para depósito:
o Banco do Brasil
Agencia 2490-2
Conta Corrente 178480-3
Federação Catarinense de Tênis de Mesa.
Alimentação e Alojamento:
Alojamento: EEB José Theobaldo Utzig
R. Salvador, 1350 - Santo Antônio, Pinhalzinho - SC, 89870-000
Obs.: Alojamento será oferecido gratuitamente aos 200 primeiros que aderirem e efetuarem
pagamento do pacote alimentação.
Pacote Alimentação: R$ 110,00 dando direito a duas jantas, dois almoços e dois cafés da manhã.
Devem ser previamente reservados os dias que serão feitas as refeições até na sexta feira dia 05 de
julho que antecede a competição. Reservas com Douglas (49) 98834 0528.
Obs.:
1. Pacote válido para primeiros 200 inscritos e com pagamento efetuado. Alojamento será em
escola municipal 300 metros do ginásio de jogos e também será oferecido local para banho. O
restaurante que servirá almoço tem cardápio variado (6 a 8 tipos de comidas quentes, sendo
duas carnes, e mais 4 a 6 tipos de salada) será oferecido suco (ou refrigerante) sem custo
adicional. Restaurante fica dentro do ginásio, com capacidade para atender 180 pessoas
simultâneas e servirá: das 7h30 as 9h30 café da manhã, 11h as 13h almoço e 18h30 as 20h30
jantar. Assim em cada refeição será possível servir até 450 pessoas.
2. As refeições deverão ser previamente agendadas, sendo que tais estarão disponíveis a partir
de quinta – feira dia 11/07 (jantar), sexta – feira dia 12/07 (café, almoço e janta), sábado 13/07
(café, almoço e janta) e se necessário domingo (14/07) café da manhã. Todos que aderirem ao
pacote, deveram confirmar até na sexta – feira (05 de julho) quais dias e quais refeições usará
de seu pacote. Não serão restituídos valores referente a aquisição do pacote.
3. O valor individual de cada refeição será (para aqueles que não aderirem ao pacote)
o Café manhã: R$ 10,00 (um sanduíche + um pedaço de bolo + uma fruta + um café (preto
ou com leite) por pessoal)
o Almoço: R$ 22,50 (6 a 8 tipos de comidas quentes, sendo duas carnes, e mais 4 a 6
tipos de salada + suco ou refrigerante).
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o

Janta: R$ 22,50 (6 a 8 tipos de comidas quentes, sendo duas carnes, e mais 4 a 6 tipos
de salada + suco ou refrigerante).

OBS.: aqueles que comprarem para toda a equipe (mais de 4 pessoas), haverá preços
diferenciados, assim como se optar em comprar para mais dias antecipadamente.
Programação Geral do Evento:

11/07 (quinta - feira) – As 18h30
• ABERTURA OFICIAL DO EVENTO
11/07 (quinta - feira) – Das 19h00 às 22h00
• Rating Masculino e Feminino
• Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), Infantil e Juventude.
.

12/07 (sexta - feira) – Das 08h30 às 22h00

• Rating Masculino e Feminino
• Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), Infantil e Juventude.
• Premiações:
o Do Rating;
o Do Ranking: dependendo do número de inscritos poderá ocorrer no dia 12/07.
• Premiação após o término da competição.

13/07 (sábado) – Das 08h30 às 20h00
• Ranking: Super Pré-Mirim (10 e 11 anos), Infantil e Juventude (Caso não termine no dia
29/03);
• Ranking: Pré-Mirim (Até 9 anos), Mirim, Juvenil;
• Classes Paralímpicas;
• Premiação: De todas as categorias que terminarem no dia 12 E 13/07.
• Premiação após o término da competição.

14/07 (domingo) – Das 08h30 às 12h00
•
•
•
•

Ranking: Absoluto A ao E – Sênior/Lady
Ranking: Veteranos
Premiação: De todas as categorias que terminarem no dia 14/07.
Premiação: 00:30 após o término do evento.

Premiação:
Provas Individuais em todas as categorias:
• 1º lugar: Medalha de ouro para o atleta
• 2º lugar: Medalha de prata para o atleta
• 3º lugar: Medalha de bronze para o atleta
• 3º lugar: Medalha de bronze para o atleta
Troféu Eficiência:
• Campeão Geral Clube Troféu + R$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais);
• 2º Colocado Geral Clube Troféu + R$ 800,00 (Oitocentos reais);
• 3º Colocado Geral Clube Troféu + R$ 500,00 (Quinhentos reais em material e ou R$);
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Obs.:
• Troféu Eficiência da Competição será sagrado Campeão da competição o clube que fizer
mais pontos no somatório do Olímpico e Paralímpico. Em caso de empate o clube que
obteve mais medalhas de ouro será o vencedor, permanecendo o empate o vencedor será
o clube que obteve mais medalhas de Prata, permanecendo o empate o clube com o maior
número de atletas inscritos, permanecendo o empate será sorteado.
• Os valores dos prêmios em Reais poderá haver mudanças caso seja abaixo de 200 atletas
inscritos no evento.
Segue tabela de pontos, para o cálculo do troféu eficiência da competição (X o peso do
evento:
Competição Individual
1º Lugar: 130 pontos
2º Lugar: 80 pontos
3º Lugar: 50 pontos

Observações Importantes:
• Ler o Regulamento de Competição 2019, disponível no site na área de eventos
(http://www.cbtm.org.br/regulamento.aspx);
• 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 obrigatória a apresentação da carteira de associado da CBTM referente à função que
estiver atuando no evento com todos os campos preenchidos, inclusive foto para todos os
participantes do evento;
• Será solicitado aleatoriamente pelos árbitros antes dos jogos um documento original de
identidade do atleta;
• Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento:
http://www.cbtm.org.br;
• A Copa Pinhalzinho terá Peso 2 na pontuação do Ranking Nacional e é válido pelo Circuito
Catarinense Peso 1,5 pontos Ranking Estadual;
• Quando os atletas comparecerem com a mesma cor de camiseta, um deles deverá trocar
por uma camiseta de outra cor. Caso os dois não queiram trocar, será decidido por sorteio
realizado pelo árbitro principal da partida quem deverá trocar de camiseta. Se o perdedor
não tiver outra camiseta, este perderá a partida por Wx0 e estará eliminado da competição.
• Critério de desempate:
o Os atletas empados com o mesmo número de vitórias:
1º Caso: dois atletas empatados na fase de grupo (ou grupo único) com mesmo
número de vitórias – Confronto direto entre eles;
2º Caso: 3 ou mais atletas empatados com mesmo número de vitórias na fase de grupo
(ou grupo único) será utilizado, a seguinte fórmula:
Set’s pró
(Set’s pró + Set’s contra)
o

Permanecendo o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos pontos;
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o

Pontos pró
(Pontos pró + Pontos contra)
Após ter usado os critérios de número de vitórias partidas, sets e pontos da fórmula
acima e mesmo assim permanecer o empate, o critério será a pontuação no Rating da
CBTM e após esse critério permanecendo o empate será utilizado o da idade, no qual
o atleta mais velho será o classificado.

• Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos sagrando-se
vencedor do confronto o atleta que obtiver 3(três) set’s vencedores;
• Quando os atletas comparecerem com a mesma cor de camiseta, um deles deverá trocar por
uma camiseta de outra cor. Caso os dois não queiram trocar, será decidido por sorteio
realizado pelo árbitro principal da partida quem deverá trocar de camiseta. Se o perdedor não
tiver outra camiseta, este perderá a partida por Wx0 e estará eliminado da competição.
8. PENALIDADES, previstas no Regulamento de Competição
Capítulo XIV – DA DISCIPLINA EM GERAL
• 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 de punição, 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, além de uma multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais);
• Com relação à falta do atleta ao pódio, só será aceita justificativa médica, devendo ser
apresentado o atestado médico (original) para ser analisado pelo o comitê executivo da
FCTM. O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro no
momento da premiação. Não serão aceitos representantes nas cerimônias de premiação. As
autoridades convidadas para fazer a premiação deverão estar vestidas com trajes Social
e/ou Esporte Fino;
• A desqualificação de um atleta nos eventos da CBTM/FCTM será possível em quatro casos:
1. W x O (NO PRIMEIRO WO) por não comparecimento;
2. Mau comportamento;
3. Problemas com o Antidoping - negar-se a fazer o exame, frauds;
4. Troca de raquete visando ludibriar o controle de Raquetes;
• Nos casos 1, 2 e 4 a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral. No caso 3 é de
competência do Controle de antidoping que passará então a informação ao Árbitro Geral e
este fará a desqualificação;
• Cada clube deverá enviar um representante (atleta/técnico/dirigente) ao desfile da Abertura
Oficial do Evento, caso não envie o clube poderá ser multado no valor mínimo de R$ 100,00
(cem reais), por atleta inscrito do clube no evento.
Considerações Finais
• A FCTM deixa claro que não responde subsidiariamente com possíveis problemas com
hospedagens entre os atletas Olímpicos ou Paralímpicos e a empresa contratada pelas
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federações clubes e atletas para esta prestação de serviço, assim como locais de
alimentação, meios de transporte interno e transfers 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.

FCTM.
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