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NOTA OFICIAL 14-2016 

FTMERJ 
V Etapa do Ranking – V Circuito Interestadual 

 

A FTMERJ irá promover os torneios relativos à 5a. Etapa do Ranking – V Circuito 

Interestadual de 2016 para os atletas das diversas categorias conforme as condições abaixo 

estabelecidas.  

 

Veja os detalhes da competição! Inscreva-se e participe! 

 

Datas do Torneio: 27 de agosto de 2016, a partir das 09:30h horas. 
                               (Cat. Pré-Mirim até Juventude masculino/feminino e Absoluto Fem.) 

     

28 de agosto de 2016, a partir das 09:30 horas. 
   (Cat. Adulto, Senior e Vet. {40/50/60} masculinos) 

 

L o c a l:  Ginásio do SESC de São João de Meriti      
   

Inscrições: exclusivamente através do link da CBTM informado. 
 

As inscrições poderão ser feitas e pagas até o dia 22 de agosto de 2016. 

 

Divulgação das tabelas:26/08  

Publicação final (com horários): 26/08. 
 

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.) 

          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.); 

Feminino: R$ 30,00 (1 cat.); R$ 50,00 (2 cat.); 

 

ATENÇÃO 

Atletas inscritos por colégios ou escolas somente  

poderão participar de uma categoria. 
 

Taxa por cada Clube: R$ 100,00** 

 

  **a cópia do depósito da taxa por clube, que também deve ser  

  paga até o dia 1702, deve ser enviada por e-mail para a federação. 



FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ 34.119.081/0001-65 
Rua     Joaquim Silva, 111, bloco 2, c/4, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20241-110 

TEL: 21-8718-5000 / 21-7894-6226 
Site: ftmerj.com.br / E-mail: ftmerj@gmail.com 

 

2 

 

 
Categorias/Ranking: Pré-Mirim (nascidos a partir de 2005); 

   Mirim (nascidos em 2003e 2004; 

   Infantil (nascidos em 2001e 2002 

   Juvenil (nascidos em 1998,1999 e 2000; 

   Juventude (nascidos em 1995, 1996 e 1997; 

   Adulto (nascidos de 1987 a 1994); 

   Senior (nascidos de 1977 a 1986); 

   Veterano 40/49 anos (nascidos de 1967 a 1976); 

   Veterano 50/59 anos (nascidos de 1957 a 1966); 

    Veterano 60 anos em diante (nascidos até 1956). 

  

Observação 1:    Com exceção dos integrantes da categoria Adulto,  será permitido aos 

participantes das demais  inscrever-se em duas categorias. Dependendo 

do número total de inscrições, a presente competição poderá ser 

realizada em apenas um dia (sábado ou domingo). 

 

Observação 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. 

 

Observação 3: 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. 

 

Observação 4: 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. 

 

Material: Serão usadas bolas brancas, mesas, redes e placares Donic e piso 

Taraflex. 

 

S e t s: 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 3 acima mencionada. 
 

 

Direção do Torneio: 

F T M E R J 
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Árbitro Geral: 

A.F. Orlando 
(ITTF / ULTM) 

 
 

 


