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NOTA OFICIAL 009-2016 

FTMERJ 
 IV Etapa do Ranking – V Circuito Interestadual 

 
 

Datas do Torneio:  
 
30 de julho de 2016, a partir das 09:30h. 
(Pré-Mirim até Juventude masculino/feminino e Absoluto Fem.) 
     
31 de julho de 2016, a partir das 09:30h. 
(Absoluto A e B, Senior e Veteranos {40/50/60} masculinos) 
 
 
L o c a l:   
 

Ginásio do SESC de São João de Meriti      
Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti - RJ 
 

 
Inscrições: exclusivamente através do link da CBTM informado. 
 

 
As inscrições poderão ser feitas e pagas até o dia 21 de julho de 2016. 

 
Divulgação das tabelas: 26/07/2016 (prazo de 24h para reclamações) 
 
Publicação final (com horários): 28/07/2016 
 

 
 

ATENÇÃO: 
 

As inscrições das associações estudantis serão feitas em canal 
exclusivo no CBTMWEB. Após a confirmação do pagamento das 
boletas serão adicionados os nomes na competição em um único 
canal. 
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TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
 
Escolas e Colégios: R$ 30,00(1 cat.),  R$50,00(2 cat.) 
 
Pré-Mirim: R$ 30,00 (1 cat.); R$50,00 (2 cat.); 
 
Feminino: R$ 30,00 (1 cat.); R$50,00 (2 cat.); 
 
Mirim até Juventude: R$ 65,00 (1 cat.); R$ 80,00 (2 cat.); 
 
Adulto, Senior e Veteranos: R$ 85,00 (1 cat.); R$ 110,00 (2 cat.); 
 
 
Taxa por cada Clube: R$ 100,00** 
 
**a cópia do depósito da taxa por clube, que também deve ser paga até o dia 
16/06, deve ser enviada por e-mail para a federação. 

 
 
Categorias / ranking 

 
CATEGORIA IDADE NASCIDOS RATING 

Pré-Mirim Até 11 anos Nascidos depois de 2005 
(inclusive) 

Todos 

Mirim 12 e 13 anos 2003 e 2004 Todos 
Infantil 14 e 15 anos 2001 e 2002 Todos 
Juvenil 16 a 18 anos 1998 a 2000 Todos 

Juventude 19 a 21 anos 1995 a 1997 Todos 
Absoluto A* 22 a 29 anos 1987 e 1994 ACIMA DE 1251 PONTOS 
Absoluto B* 22 a 29 anos 1987 e 1994 ATÉ 1250 PONTOS 
Sênior / Lady 30 a 39 anos 1977 a 1986 Todos 
Veterano 40 40 a 49 anos 1967 a 1976 Todos 
Veterano 50 50 a 59 anos 1957 a 1966 Todos 
Veterano 60 60 a 69 anos 1947 a 1956 Todos 

Veterano 70 + Mais de 70 
anos 

Nascidos antes de 1946 
(inclusive) 

Todos 
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OBSERVAÇÕES: 
 

1. Com exceção dos integrantes da categoria Adultos, será permitido aos participantes 
das demais se inscreverem em duas categorias. Dependendo do número total de 
inscrições, a presente competição poderá ser realizada em apenas um dia (sábado ou 
domingo). 

 
2. Somente serão aceitas as inscrições dos atletas que estejam registrados no sistema de 

cadastro da CBTM, incluindo os das entidades estudantis, e que tenham pago a 
TRA/2016.  
 

3. * As categorias Sênior, Veteranos 40 e 50 só poderão se inscrever em uma categoria 
e o Absoluto A ou B. 
 

4. *A categoria de Veteranos 60 pode optar em se inscrever na sua categoria de origem 
e no Veterano 50. 

 
5. Somente constarão na Lista de Inscrições e nas Tabelas dos Jogos os nomes dos 

atletas que, de forma efetiva, tiverem realizado o pagamento da taxa de inscrição, 
feita exclusivamente através de boleto bancário específico. 
 

6. Para solicitação de alteração de categoria, enviar e-mail para ftmerj@gmail.com 
impreterivelmente dentro do prazo das inscrições.  

 
7. Somente poderão atuar os técnicos que possuírem no mínimo a Certificação de 

Curso de Técnico Nível 1 da CBTM ou ITTF e estejam devidamente inscritos no 
evento. Para as associações estudantis será permitida a atuação do professor 
responsável e, da mesma forma, os técnicos certificados. 
 

8. A composição dos grupos será feita com base no Rating Nacional. 
 

9. Quando um grupo for composto por cinco atletas, a disputa das partidas ocorrerá 
sempre em melhor de 3 (três) sets de 11 pontos; grupos compostos por 2, 3 ou 4 
atletas terão os jogos disputados em melhor de 5 (cinco) sets de 11 pontos, salvo se 
prevalecer o estabelecido na Observação 7 abaixo mencionada. 

 
10. Dependendo do número de inscrições, a FTMERJ poderá determinar que a disputa 

da fase de grupos das categorias se dará em melhor de três sets; outras medidas 
julgadas necessárias, objetivando, sempre, a que a competição possa ser 
efetivamente realizada nas datas e horários aprazados, poderão, igualmente, ser 
tomadas em função do volume elevado de participantes, incluindo o uso do sistema 
de Eliminatória Simples. 
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11. A camisa do clube (com nome ou logo) é de uso obrigatório para todos os atletas. A 

infração incorrerá no impedimento de sua participação nos jogos.  
 

12. A premiação nos eventos será realizada em 3 horários distintos (entre 11:30 e 12:30, 
15:00 e 16:00 e ao finalizar a competição) com a presença obrigatória dos atletas 
devidamente uniformizados. O atleta que não comparecer à premiação perderá os 
pontos conquistados no Ranking Estadual, assim como seu respectivo clube no 
Troféu Eficiência. 
 

13. Qualquer ato indisciplinar será relatado em ata pelo Árbitro Geral e será julgado 
pela Comissão Disciplinar. 
 

14. O atleta, técnico, árbitro e dirigente que participar dos eventos organizados pela 
FTMERJ autorizam em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e 
exclusivo a FTMERJ – Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, ou 
terceiros por estes devidamente autorizados o uso do nome, voz e imagem em 
qualquer meio de comunicação (televisão, rádio, Internet, etc) em todo território 
nacional ou exterior. 

 

15. Material: Bolas brancas de plástico Tibhar, mesas, redes e placares Donic e piso 
Taraflex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção do Torneio: F T M E R J 
Árbitro Geral: A.F. Orlando 

(ITTF / ULTM) 


