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A FEDERAÇÃO MARANHENSE DE TÊNIS DE MESA e MEGE TT convidam a todos os 
interessados a participarem do TMB ESTADUAL 2ª ETAPA – Etapa Imperatriz/MA, que 
ocorrerá no IMPERIAL SHOPPING, localizado à Marginal BR-010, nº 100, Jardim São Luís, 
Imperatriz/MA, durante os dias 16 e 17 de abril de 2022. 
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1) FICHA TÉCNICA 
 

 
 
Organização: 
Federação Maranhense de Tênis de Mesa 
 
Presidente: 
Fábio José Mendes Fernandes 
 
Contato: 
fedma@cbtm.org.br 
+55 98 99148-4666 
 
Coordenação:  
Arnaldo Bruno Silva Oliveira 
 
Gerente Técnico:  
George Cabral de Oliveira 

 
Árbitro(a) Geral: 
Antonio Carlos Silva Aguiar 
 
Local do Evento: 
IMPERIAL SHOPPING 
Marginal BR-010, nº 100, Jardim São Luís – Imperatriz/MA. 
  

mailto:geraldo@cbtm.org.br


 

 

2) DO EVENTO 
 

 

Competições: 

• Ranking Individual Olímpico Nacional Masculino e Feminino; 

• Classe Individual Paralímpica Nacional Masculino e Feminino; 

• Equipes Olímpicas Masculino e Feminino; 

 

Formato de competição das Equipes Olímpicas: 

• Máximo de 04 atletas e mínimo de 02 atletas; 

• Formato AB Dupla; 

• Permitido a inscrição de várias equipes do mesmo clube em uma mesma categoria; 

• Cada equipe poderá participar de apenas 01 categoria de Ranking; 

• A definição da categoria de cada equipe, obedecerá ao absoluto do atleta maior 
ranqueado. A equipe poderá escolher categoria de absoluto superior. 

 

A x X 
B x Y 

Duplas 
A x Y 
B x X 

 

Cronograma de Inscrições: 
 

Data Item Observações 

01/03 Início das Inscrições  

02/04 Fim das inscrições   

03/04 Prazo para reclamação sobre inscrições e 
problemas de pagamento 

 

04/04 Publicação dos grupos  

05/04 Prazo de reclamação sobre formação dos grupos  

06/04 Publicação inicial da programação dos jogos  

07/04 Prazo para solicitação de alteração na 
programação dos jogos 

 

08/04 Publicação final da programação dos jogos  
Tabela 01: Cronograma dos jogos 



 

 

Equipamentos: 

• Mesas: Hobby 30mm / Joola 28mm  

• Bolas: DHS*** 40+ ABS Plástico Branca 

 

Observação: Não será permitida a escolha/troca de mesa pelo atleta ou clube. As definições das mesas 
serão definidas e publicadas na publicação final da programação de jogos conforme cronograma acima.  

 
Valores das Inscrições para pagamento até o dia 04/02: 

Individual Olímpico 01 Categoria R$ 60,00 

Individual Olímpico 02 Categorias R$ 80,00 

Individual Olímpico 03 Categorias R$ 100,00 

Equipe de Clubes Olímpicos 01 Categoria R$ 150,00 

Individual Paralímpico 01 Categoria Gratuito 

Observação: Os atletas PRÉ-MIRIM à JUVENIL poderão participar de 03 categorias de RANKING 
(Categoria por Idade, Categoria imediatamente superior à sua Idade e Absoluto). Atletas da categoria 
SENIOR/LADY à VETERANO 70 poderão participar de 02 categorias de RANKING (Categoria por Idade 
ou Categoria imediatamente inferior à sua idade e Absoluto). Os atletas de 22 a 29 anos poderão 
participar apenas do ABSOLUTO equivalente à sua pontuação, conforme novo regulamento de 
competições da CBTM de 2022. Caso seja realizada, todos poderão participar adicionalmente da 
categoria de RATING de acordo com sua pontuação. 

 
  



 

 

3) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

As condições para inscrição dos associados no TMB ESTADUAL 2ª ETAPA – Etapa 
Imperatriz são: 

a) Preencher o formulário de inscrição, constante no website da CBTM, na página 

específica do evento; 

i. Somente os Clubes podem realizar inscrições dos atletas nos eventos e a 
responsabilidade sobre a inscrição de cada atleta em cada categoria é do 
CLUBE, não havendo possibilidade de contestação sobre eventual erro ou 
omissão na inscrição do atleta para a organização do evento; 

ii. É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos nacionais ou 
estaduais; 

b) Pagar as taxas estabelecidas, geradas pelo sistema CBTM-Web, nos meios de 

pagamento disponíveis no sistema: Boleto, Cartão de Crédito ou PIX; 

c) Não poderá ser inscrita a entidade filiada ou qualquer membro desta que não 

estiver em dia com as situações jurídica, financeira ou administrativa perante a 

CBTM ou suas filiadas; 

d) Os atletas, dirigentes e técnicos inscritos pelas entidades filiadas, em quaisquer 

competições, devem estar rigorosamente em dia com o pagamento da Taxa de 

Registro Anual (TRA), conforme definido na Tabela de Taxas e Emolumentos 2022; 

e) A participação de atletas fica condicionada à(ao): 

i. Pagamento da TRA até́ 01 (um) dia antes do prazo final do término das 
inscrições no evento; 

ii. Pagamento da inscrição até́ a data de vencimento do boleto, conforme 
valores supra; 

iii. Apresentação da carteira ou crachá ́de associado da CBTM ou documento 
de identificação oficial original com foto, sempre que solicitado; 

iv. Apresentação em ambiente de competição com o uniforme do clube, de 
acordo com Regulamento Geral de Competições em vigor; 

f) A participação de técnicos(as) fica condicionada à(ao): 

i. Manutenção de situação cadastral atualizada perante a CBTM até a data da 
inscrição para o evento; 

ii. Pagamento da TRA até limite de inscrição no evento; 

iii. Apresentação de Crachá de Identificação emitido pelo Sistema CBTM-
Web; 

iv. Apresentação de documento de identidade original oficial com foto, 

https://www.cbtm.org.br/upload/download/eb9417c0342e413d988a174f35807cbe.pdf
https://www.cbtm.org.br/upload/download/eb9417c0342e413d988a174f35807cbe.pdf


 

 

sempre que solicitado; 

v. Apresentação em ambiente de competição com o uniforme do clube, de 
acordo com o Regulamento Geral de Competições em vigor. 

g) É liberada a participação de acompanhantes de atletas paralímpicos que requerem 
cuidados especiais; 

 
Observações Importantes: 
 

• Ler o Regulamento de Competições CBTM  2022, disponível no site oficial da 
CBTM; 

• Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do 
prazo estipulado, sem o pagamento da TRA/2022 e da taxa de inscrição por 
meios diferentes que não o pagamento por meio gerado pelo sistema CBTM-
Web; 

• Será obrigatória a apresentação da carteira de associado da CBTM referente à 
função que estiver atuando no evento, com todos os campos preenchidos, 
inclusive foto para todos os participantes do evento; 

• Será solicitado aleatoriamente pelos árbitros antes dos jogos um documento 
original de identificação oficial do(a) atleta, com foto; 

• 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; 

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

• Todos os jogos poderão ser chamados até 50min (exceto na primeira rodada) 
antes do seu horário programado, com possibilidade de WO em caso de não 
aparecimento do atleta; 

• Protocolos de combate ao COVID-19: 

• As inscrições serão limitadas de acordo com o número máximo de JOGOS 
estipulados para o período. Não há uma quantidade definida mínima de 
atletas; 

• A mudança de lado será facultativa conforme definição da gerência técnica; 

• Será obrigatório o uso de máscaras enquanto não estiver jogando. Durante a 
partida ficará à critério do atleta; 

• As regras e protocolos de prevenção ao COVID seguirão também as diretrizes 
do local do evento (IMPERIAL SHOPPING). A eventual proibição de algum atleta 
é de responsabilidade do local e não trará prejuízos ao evento e organização. 

• Todos deverão seguir práticas de higiene adequadas;  



 

 

4) PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 
 

 
16/04 (Sábado)  
A partir das 08:00h 

• Categorias de Ranking Masculino e Feminino; 

• Categorias de Classes Paralímpicas. 

• Intervalo das 12:30 às 14:00; 

• Premiação; 

 
17/04 (Domingo)  
A partir das 08:00h 

• Equipes de Clubes Olímpicos; 

• Intervalo das 12:30 às 14:00; 

• Premiação; 

 
Observação 1: A programação acima é uma previsão, que poderá ser completamente alterada 
conforme quantidade de inscrições em cada categoria. 
 

  



 

 

5) DISCIPLINA E PENALIDADES 
 

 

a) A postura adequada de dirigentes e atletas, mesmo em situações adversas, 
deverá ocorrer de forma exemplar, contribuindo com a manutenção e a honra 
do Tênis de Mesa; 

b) Será considerado como falta disciplinar e passível de multa a apresentação de 
atleta em ambiente de competição com uniformes fora dos padrões 
especificados em regulamento, cabendo ao(a) Árbitro(a) Geral a aplicação das 
medidas cabíveis. 

c) A ausência do atleta no pódio de premiação, ou presente sem uniforme do seu 
clube, implicará na perda dos pontos do atleta no Ranking Nacional, Multa 
equivalente ao dobro da pontuação conquistada para o Clube para contabilização 
do Troféu Eficiência e perda de troféu e medalha; 
i. Poderá ser aceita justificativa médica, devendo ser apresentado o atestado 

médico (original), para ser analisado pelo Árbitro Geral do evento; 
ii. Em caso de atraso na programação da premiação, poderá ser aceita 

justificativa de ausência por motivo de viagem de retorno dos atletas do 
interior do Estado ou de outros Estados; 

a) O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro 
no momento da premiação. Não serão aceitos representantes nas cerimônias de 
premiação; 

b) As autoridades convidadas para fazer a premiação deverão estar vestidas com 
trajes Social e/ou Esporte Fino; 

c) A desqualificação de um atleta nos eventos da FMATM ocorrerá nestes casos: 
i. No segundo WxO por não comparecimento; 
ii. Comportamento inadequado; 
iii. Problemas com o Exame Antidoping, como se negar a fazer o exame, 

tentativa de fraude etc.; 
iv. Troca de raquete que enseje a tentativa de fraudar o controle de raquetes; 

a) Nas situações a, b e d, a desqualificação é de competência direta do(a) 
Árbitro(a) Geral. Na situação c, a comunicação é de competência de área 
específica de Controle Antidoping, que deverá encaminhar relatório ao(à) 
Árbitro(a) Geral e este, então, fará a desqualificação da competição em questão;  

b) A desistência do atleta é de responsabilidade do Clube e só poderá ser feita dentro 
do período de inscrição. Caso o Clube não retire a inscrição do atleta até a data 
limite de inscrição, este poderá ser considerado inscrito, mesmo que não tenha 
sua inscrição quite, o que não lhe dará o direito de participar da competição.  Este 
só o terá após quitação da inscrição.



 

 

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A FMATM deixa claro que não responde subsidiariamente com possíveis problemas 
com hospedagens entre os atletas Olímpicos ou Paralímpicos e a empresa contratada pelos 
clubes e atletas para esta prestação de serviço, assim como locais de alimentação, meios 
de transporte interno e traslados do aeroporto/rodoviária para hotel/local dos jogos nos 
municípios sedes de eventos. 

Importa enfatizar que o principal compromisso da FMATM é o de proporcionar 
aos atletas as melhores condições de jogo possível, sendo que a parte de hospitalidade e 
transporte é obrigação dos clubes/federações, aos quais os atletas e treinadores são 
vinculados. 

Fica claro, desde já, que ao efetuar as inscrições no evento em tela, o atleta ou 
treinador tem ciência do fato acima e assume total e irrestrita responsabilidade para 
localizar os meios adequados de hospedagem, alimentação e transporte interno. 
 


