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NOTA OFICIAL Nº 014/2021 DA FCTM. 
PORTO UNIÃO, 31 DE MAIO DE 2021. 
 
Ref.: TMB Estadual SC - Circuito Catarinense de Tênis de Mesa 2021 - Etapa 01 - Rio do Sul - Ranking 
Masculino e Feminino - Olímpico. 
 
O Presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa no uso de suas Atribuições 
Legais e no que dispõe seus Estatutos, RESOLVE: MARCAR A DATA E LOCAL DAS 
SEGUINTES COMPETIÇÕES: 
 
Categorias: 
Ranking Olímpico Masculino e Feminino. 
 
DATA: 10 DE JULHO DE 2021  

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2021 (quarta-feira às 24:00 horas IMPRETERIVELMENTE). 

CIDADE: RIO DO SUL - SC. 

LOCAL DE JOGOS: Grêmio Esportivo Cultural Met Riosulense - Av. Gov. Jorge 

Lacerda, 302 - Budag, Rio do Sul - SC,  

LOCAL DE ALOJAMENTOS:  NÃO HAVERÁ. 

HORÁRIO DE INÍCIO DAS COMPETIÇÕES: 08:30 HORAS. Impreterivelmente. 

VALOR DAS INSCRIÇÕES: CONFORME RELAÇÃO DE TAXAS NO SITE http://www.fcatm.com.br 

link Taxas. 

 
CONSIDERAÇÕES: 

A participação de atletas fica condicionada à(ao): 
a) TODOS OS DIRIGENTES DE CLUBES DEVERÃO TER CONHECIMENTO DO 

DECRETO ESTADUAL REGULADOR DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM 
SANTA CATARINA E TRANSMITIR AOS SEUS ATLETAS AS 
DETERMINAÇÕES; 

b) Pagamento da TRA até 03 (tres) dias antes do prazo final do término das 
inscrições no evento.; 

c) Pagamento da inscrição até a data de vencimento do boleto; 
d) O Clube deverá apresentar a coordenaçao técnica relação dos atletas que 

participarão do TMB Estadual Rio do Sul com resultado negativo do teste rápido 
com PESQUISA DE ANTÍGENO para COVID-19 (não será permitido a 
participação no evento o atleta que não apresentar para a comissão 
organizadora este documento com validade até 24 horas anterior ao evento);  

e) Preenchimento e envio do TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
CONFORME DOCUMENTO QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DOS DIRIGENTE 
DE CLUBES EM NOSSO SITE http://www.fcatm.com.br/notas-oficiais/; este 
documento deverá ser enviado escaniado ou fotografado a FCTM 48 horas 
antes da competição, devendo ser entregue em mãos na hora do evento; 

f) Apresentação em ambiente de competição com o uniforme  do clube, de acordo 
com o Manual de Tênis de Mesa em vigor; 

g) Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do 
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prazo estipulado, sem o pagamento da TRA/2021 e da taxa de inscrição por 
meios diferentes que não o pagamento por meio gerado pelo sistema CBTM-
Web; 

h) Para efetuar inscrição, o(a) interessado(a) deverá acessar o site oficial da CBTM 
e clicar no link do evento específico em: http://www.cbtm.org.br; 

i) Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) 
pontos; 

j) Enfatizamos que não será disponibilizado alojamento; 
k) Com o objetivo de controlar o acesso dos participantes ao local de competição, 

serão feitos em todos a medição de temperatura por meio de termômetro 
infravermelho. Quem estiver com a temperatura acima de 37,5ºC será proibido 
de entrar no recinto de competição; 

l) Para atletas já vacinados com segunda dose em qualquer idade (não será 
exigido o teste rápido) e será substituido pela  carteirinha de vacinação com a 
aplicação da vacina do Covid 19 com um mínimo de 15 dias anterior ao evento; 

m) Somente será permitido permanecer no interior do local de competições os 
participantes do evento que estiverem fazendo o uso da máscara facial e seu 
uso é OBRIGATÓRIO independente da pessoa haver sido imunizada após  a 
aplicação da vacina do Covid 19 (para os jogos de cada atleta não será obrigado 
o uso da máscara na hora do jogo);  

n) Todos os atletas deverão estar de posse do seu recipiente de água individual, 
possuir mais de uma máscara facial e seu alcool gel, bem como obedecer o 
distanciamento mínimo de 1,5 metros; 

o) Não será permitida a entrada no local de competições de torcida e ou pais mães 
etc, somente os técnicos cadastrados e inscritos no CBTM WEB para o evento; 

p) O ATLETA E TÉCNICO QUE NÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DOS 
PROTOCOLOS SERÁ ELIMINADO DA COMPETIÇÃO; 

q) A tabela TABLE TIME será efetuada por escala de categorias e por rodadas, 
somente os atletas das rodadas específicas poderão adentrar no ginásio de 
esportes ou seja cada categoria em seus horários específicos;  

r) Não heverá premiação com cerimonial; 
s) Fica a Federação Catarinense de Tênis de Mesa isenta de qualquer 

responsabilidade ou ônus junto aos Clubes e Atletas, caso por força de Decreto 
Federal, Estadual ou Municipal, sendo assim CANCELADO o evento; 

t) Caso o evento seja cancelado, será transferido para outra data mais próxima no 
calendário de competiçõe da FCTM; 

u) Casos omissos serão resolvidos pela diretoria da FCTM. 
 

LEIA E CUMPRA-SE. 

 


