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IMPORTANTE:  
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) convida a todos(as) os(as) 
interessados(as) a participarem da 7ª Detecção Regional – Região Sudeste – 
MG - CICLO III - 2022, evento que acontecerá antes do TMB – PLATINUM – 
UBERLÂNDIA de 2022. 
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1) FICHA TÉCNICA 
 

 
 

Organização: 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) 

 
Diretor: 
Geraldo Campestrini 

 
Gerente de Ciência do Esporte: 
Taisa Belli 

 
Embaixador do Tênis de Mesa: 
Hugo Hoyama 

 
Comissão Técnica: 
a definir 

 
 

Local do Evento: 
Praia Clube - Portaria Cidade Jardim Avenida Uirapuru 234 – Cidade Jardim – 
Uberlândia/MG CEP:38.412-166



 

 

 

2) DO EVENTO 
 
 

 

CRONOGRAMA: 

▪ Olímpico 

▪ Paralímpico 
 

Cronograma de Inscrições: 
Data / Período Item Observações 

26/08 a 14/09 Inscriçoes Link abaixo 

19/09 Início das Atividades Horário 14h as 17h 

20/09 Atividades Detecção Horários 
9h as 12h 
15h as 17h 

Tabela 01: Cronograma da Detecção 
 

 

* Este cronograma está sujeito a alterações 

 

 
https://forms.office.com/r/D14TwEKZ4W 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/D14TwEKZ4W


 

 

 
 

Equipamentos: 

▪ Todo (a) atleta deverá levar garrafa de água e toalha de rosto e 
sua raquete. 

 
 

3) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
 

 

As condições para inscrição dos membros na 7ª Detecção Regional – 
Sudeste – MG – Ciclo III – 2022 são: 

 
I. Preencher o formulário de inscrição, constante neste 

documento. 

II. São elegíveis de participação os (as) atletas, treinadores(as) e 

seus respectivos clubes, devidamente regularizados em termos 

de documentação e obrigações perante a Confederação 

Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) até o dia 10/09/2022. 

III. Todo atleta deverá estar acompanhado do ser respectivo 
treinador(a) e/ou responsável. 

 
 

 

* Esta programação está sujeita a alterações 



 

 

 

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

 

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

 
Importa enfatizar que o principal compromisso da CBTM é o de 

proporcionar aos atletas as melhores condições de avaliação 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. 


