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FICHA TÉCNICA 

Organização:  
Federação de Tênis de Mesa do Paraná 
 
Presidente: Edson Marroque 

Vice-presidente: Emerson Aparecido Jeronimo 

E-mail: fedpr@cbtm.org.br 

 
Contatos: 
Federação: 
E-mail: fedpr@cbtm.org.br 

Telefone: (45) 99902-3186 
Cidade sede: 
Responsável: 
Irineu Gruchoski 
Reservas antecipadas de alimentação que será servido no local dos jogos 
Telefone: 45-99118-4322 
 
Árbitro(a) Geral: 
Luciano Andrade 
 
Comissão Disciplinar do TMB CHALLENGE PLUS: 
FTMP 
 
Local do Evento: 
CENTRO ESPORTIVO CIRO NARDI 

Endereço: R. Barão do Cerro Azul, 484 - Centro, Cascavel - PR, 85801-080   

https://www.google.com/search?q=centro+esportivo+ciro+nardi+endere%C3%A7o&ludocid=7594951735433563930&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_CZxtT8AhVbqZUCHWZoB6AQ6BN6BAh2EAI


 

DO EVENTO 

Competições: 
 

 

 INDIVIDUAL OLÍMPICO (RANKING): Pré-mirim, Super pré-mirim,  mirim, 
infantil, juvenil e juventude (Mas e Fem), Absoluto A, B, C e D Fem , Absoluto 
A, B, C, D, E e F Mas, Sênior, Lady e Vet 40 ao Vet 70 Mas e Fem. 

 
 INDIVIDUAL OLÍMPICO (RATING): Rating A ao O   Mas, Rating A ao J Fem  

 
 INDIVIDUAL: Classe 01 a classe 11 

 
 
         Para que as referidas categoria aconteçam, deverá ter no mínimo 4 atletas 
inscritos. Caso não tenha essa quantidade o atleta será remanejado para outra 
categoria. 
 

Os atletas da categoria pré-mirim ao veterano 70 poderão participar da 
categoria Absoluto e Rating. 

 
 A pontuação no Ranking e Rating Nacional seguirá o regulamento da 
CBTM para eventos nacionais que será publicado pela CBTM.   
 
 
 
 
 
Cronograma das Inscrições – TMB CHALLENGE PLUS: 
 
 

Data / 
Período 

Item Observações 

23/01 Início das inscrições.  

12/02 Prazo final para pagamento da TRA para que possa participar 
do evento. 

 

15/02 Término das inscrições  

Até 17/02 Prazo para reclamação sobre inscrições baixa financeira de 
boletos 

Até às 12:00 

25/02 Publicacão dos Grupos  

27/02 Prazo para reclamação sobre grupamentos  

 

 

 

 

 

 



 

Equipamentos: 

▪ Mesas: HOBBY 30 MM. 

▪ Bolas: DHS *** D40+ ABS Branca – 3 estrelas. 
 
 
 

Individual 
01 Categoria (1 Ranking ou Rating 
ou 1 classe). 

R$  150,00 

Individual 
02 Categorias (2 Rankings ou 1 
Raking + 1 Rating  ou 1 Ranking e 
1 Classe). 

R$ 210,00 

Individual 
03 Categorias (2 Raking + 1 
Rating ou 2 Rankings + 1 Classe ). 

R$ 255,00 

Os atletas podem jogar até 3 categorias, com exceção dos 
atletas de 22 a 29 anos que podem jogar até 2 categorias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

As condições para inscrição dos membros no TMB CHALLENGE 
PLUS são: 

 

a) Somente os Clubes podem realizar inscrições dos atletas 
nos eventos. 
b) É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos 
nacionais ou estaduais. 

i. Pagar as taxas estabelecidas, geradas pelo sistema CBTM-

Web, nos meios de pagamento disponíveis no sistema. 

ii. Não poderá ser inscrita a entidade filiada ou qualquer membro 

desta que não estiverem em dia com as situações jurídica, financeira ou 

administrativa perante a CBTM ou entidades filiadas à CBTM. 

iii. Os(As) atletas, dirigentes e técnicos(as) inscritos(as) pelas 

entidades filiadas, em quaisquer competições, devem estar rigorosamente em 

dia com o pagamento da Taxa de Registro Anual (TRA) correspondente ao ano 

de 2023. 

 

iv. A participação de atletas fica condicionada à(ao): 

a) Pagamento da TRA até 03 (três) dias antes do prazo final 
do término das inscrições no evento;  
b) Pagamento da inscrição até a data de vencimento do 
boleto, conforme valores abaixo;  
c) Apresentação da carteira ou crachá de associado da CBTM 
ou documento de identificação oficial original com foto, sempre 
que solicitado;  
d) Apresentação em ambiente de competição com o uniforme 
do clube, de acordo com o Manual de Tênis de Mesa em vigor; 

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

a) Manutenção de situação cadastral atualizada perante a 
CBTM até a data da inscrição para o evento; 
b) Pagamento da TRA e realização da inscrição no evento até 
a data limite; 
c) Apresentação de documento de identidade original oficial 
com foto, sempre que solicitado; 
d) Certificação em curso oficial da CBTM ou ITTF, no mínimo 
de Nível I; 
e) Apresentação em ambiente de competição com o uniforme 
do clube ou neutro, de acordo com o Manual de Tênis de Mesa 
em vigor; 
 

vi. A participação de acompanhantes de atletas olímpicos das 

categorgias pré-mirim, super pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e de atletas 

paralímpicos, que requerem cuidados especiais, fica condicionada à(ao): 



 

a) Manutenção de situação cadastral atualizada até a data da 
inscrição; 
b) Apresentação de documento de identificação original, com 
foto, sempre que solicitado; 

 
Observações Importantes: 

▪ Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na 
CBTM, fora do prazo estipulado, sem o pagamento da TRA/2023 e da taxa de 
inscrição por meios diferentes que não o pagamento por meio gerado pelo 
sistema CBTM-Web; 

▪ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbtm.org.br/


 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

 
03/03  (sexta feira) – A partir das 8h 
 

▪ Individual Olímpico: Sub-9 (Pré-Mirim), Sub-13 (Mirim) e Sub-
19 (Juvenil). 

▪ Individual Olímpico: Rating. 

 

 
04/03 (sábado) – A partir das 8h 
 

▪ Individual Olímpico: Sub-11 (Super Pré-Mirim), Sub-15 
(Infantil), Sub-21 (Juventude), Sênior/Lady, Veterano. 

 
05/03 (domingo) – A partir das 8h 
 

▪ Individual Paralímpico (Da classe 1 a classe 11). 

▪ Individual Olímpico: Absolutos. 

 
 

Observação: As premiações serão realizadfas no dia do término 
da categoria e os horários serão informados durante a 
competição. 

 
 

 

 

                                                       EDSON MARROQUE 

                                                        Presidente da FTMP 


