
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ARBITRAL DE 2020 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as quatorze horas, reuniram-se na sede 

campestre do Clube Vinte e Cinco de Julho, na rua Wenceslau Braz s/n, no bairro São Pedro, na cidade de 

Porto União em Santa Catarina, para o conselho arbitral do corrente ano, representantes dos clubes filiados 

à Federação Catarinense de Tênis de Mesa. O presidente da Federação Vilmar Schindler deu início a reunião 

explanando sobre a mudança do sistema de cobranças das taxas, do sistema de cadastros dos atletas 

confederados e do sistema de competições para as federações e ligas da Confederação Brasileira de Tênis 

de Mesa, sendo sugerido pelo representante da Associação de Pouso Redondo senhor Vinicius que a CBTM 

deveria rever sobre a cobrança da tra de técnicos/atletas devido ficar encarecido aos mesmos pagar duas 

tras. O presidente informou que será criado um curso para qualificação dos técnicos das federações, 

enfatizou que será feito um pacote de benefícios aos confederados com os valores relativos as tras, 

comunicou que o campeonato brasileiro olímpico e paralímpico serão nas mesmas datas e no mesmo local, 

com melhoria dos horários e do refeitório. Após entrou em pauta os eventos que serão realizados no 

corrente ano, sendo que foi colocado que as competições deste ano deverão ser realizados todos pelo 

sistema CBTM/WEB, com a pontuação do rating nacional valendo para o rating estadual, que os oito 

melhores resultados de cada atleta no ranking será computado na pontuação nacional, todos os eventos 

estaduais do ranking será computado a pontuação para o ranking nacional. Foi concordado oito eventos 

para o ano de 2020, para o circuito catarinense que serão dois eventos de ranking/rating, dois eventos de 

ranking com inscrição em duas categorias, o campeonato estadual de equipes e duplas, a seletiva, um TMB 

Challenge e um TMB Challenge Plus. Ficou determinado pelo presidente que só valerão para a pontuação 

do ranking estadual seis eventos, exceto TMB Challenge e TMB Challenge Plus, este somente valerão pontos 

para o ranking nacional. Sugerido pelo representante de Joaçaba senhor Diego que deveria ser criado uma 

multa e punição para atletas convocados/confirmados para seleção catarinense e não comparecem no 

evento. Na sequencia o presidente relatou sobre as taxas da FCTM. Ficou acordado que o troféu eficiência 

do corrente ano continuará igual à do ano anterior, sendo que nos eventos de ranking com inscrição em 

duas categorias valerá as duas pontuações caso haja classificação. Foi solicitado pela FCTM que as sedes 

dos eventos estaduais deverão fornecer Internet de qualidade, sendo ela a única usuária. Nada mais a 

tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente, esta ata vai assinada por mim que secretariei e transcrevi e 

pelos representantes dos clubes. 

 


