
N  O  T  A   O  F  I  C  I  A  L 

 

II ETAPA / CAMPEONATO ESTADUAL POR 

EQUIPES / FTMERJ-2018 

 
DATA: 06 de outubro de 2018. 

LOCAL: Arena 1 do Parque Olímpico – Barra da Tijuca / RJ. 

HORÁRIO: a partir das 09:30h. 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 60,00 

CATEGORIAS: Pré-Mirim + Mirim, Infantil + Juvenil, 

Senior+Veterano 40-49, Veteranos 50+ 60, Absolutos A, B, C e 

D. 

SISTEMA DE DISPUTA: A x X; B x Y; Dupla x Dupla; A x Y; 

B x X. 

 

EQUIPE MISTA: poderá ser disputada por atletas de quaisquer 

categorias. O Sistema de Disputa será o seguinte: 1º. Jogo 

Feminino x Feminino; 2º. Jogo Masculino x Masculino; 3º. 

jogo Dupla Mista x Dupla Mista, partida que deverá ser 

realizada somente se houver empate em 1x1. 

 

Em todos as categorias cada uma das equipes deverá ser 

formada obrigatoriamente por apenas 2 (dois) jogadores. 

Somente serão realizadas as categorias que tiverem um mínimo 

de 4 (quatro) equipes inscritas, caso ao contrario elas serão 

remanejadas em outras categorias. 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 26 de setembro de 2018. 

ARBITRAGEM: salvo em casos específicos (partida de duplas), 

os jogos serão arbitrados pelos próprios atletas envolvidos em 

cada uma das partidas. 

 

Somente poderão participar os atletas que estiverem em dia 

com o pagamento da TRA-2018, tanto da FTMERJ, quanto 

da CBTM, assim como somente poderão tomar parte no 

campeonato os clubes e associações que estejam 

rigorosamente em dia com o pagamento da mensalidade da 

FTMERJ. 



Cada atleta poderá participar somente de uma categoria. 

 

Os clubes e associações poderão inscrever quantas equipes 

desejarem em cada uma das categorias acima mencionadas. 

 

O sistema de disputa do campeonato será o de eliminatória 

simples, podendo as partidas serem disputadas em melhor de 

três ou cinco sets, dependendo da quantidade total de inscrições. 

 

Obrigatoriamente, um dos atletas da equipe deverá ser do nível 

técnico (pontuação do rating) da categoria na qual a equipe 

estiver inscrita. 

 

A pontuação para o Troféu Eficiência será a seguinte: campeã 

= 130 pontos; vice-campeã = 80 pontos; 3as. colocadas = 50 

pontos cada. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2018. 

 

Pablo Marcelo Frias Ribeiro 

Presidente da FTMERJ 
 


