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CNPJ. 75.978.064/0001-60

1) FICHA TÉCNICA
Organização:
Federação de Tênis de Mesa do Paraná (FTMP).
Local do Evento:
Londrina Country Club
R. Fernando de Noronha, 977 - Centro, Londrina - PR, 86060-410
(Entrada será pelo portão alternativo, entre os números 1039 e 1087)

Inscrições até o dia 29/03/2022:
Valor:
Individual
01 Categoria
R$ 80,00
Ouro/Prata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Individual
01 Categoria
R$ 80,00
Bronze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Individual
02 Categorias
R$ 120,00
Ouro/Prata

Observação: (1) Somente serão aceitas inscrições de atletas com a TRA/2022 –
CBTM / FTMP quitadas até a data da inscrição; (2) Apenas os atletas das categorias
pré mirim, super pré mirim, mirim, infantil e juvenil poderão se inscrever em 2
categorias (sendo a sua de idade e uma acima).
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2) CRONOGRAMA
PROGRAMAÇÃO COMPLETA

09/04 (Sábado) – Das 08h30 às 22h
▪ Campeonato Bronze - Categorias: Feminino e Masculino.
▪ Campeonato Ouro/Prata - Categorias: Pré Mirim Feminino e Masculino,
Mirim Feminino e Masculino, Juvenil Feminino e Masculino, Juventude Feminino e
Masculino, Lady, Veteranos 40 Feminino e Masculino, Veterano 50 Feminino e
Masculino, Veterano 60 Feminino e Masculino, Veterano 70 Feminino e Masculino.

10/04 (Domingo) – Das 08h00 às 18h
▪ Campeonato Ouro/Prata - Categorias: Super Pré Mirim Feminino e
Masculino, Infantil Feminino e Masculino, Absolutos Feminino e Masculino e Sênior.
▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados durante a
competição.

Observação: (1) a programação poderá sofrer alterações, conforme o número de
participantes inscritos; (2) em virtude da Pandemia do COVID-19, alterações
poderão ser feitas para atendimento a exigências ou solicitações das autoridades de
saúde, sendo que a FTMP não se responsabiliza por tais atos.
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3) REFEIÇÕES
● Refeição Almoço Sábado:
○ Marmitex
■ Marmitex mini: R$17,00 cada
■ Marmitex média: R$19,00 cada
○ Sushi
■ Sushi Combo 1: R$33,00 cada - 16 peças
(3 uramaki de patê de atum e abacate, 3
hossomaki de pepino, 3 hossomaki de
kani, 3 crunch - frango empanado, pepino
e massinha de tempurá e 3 gunkan de
patê de frango empanado e triturado com
molho tailandês)
■ Sushi Combo 2: R$44,00 cada - 21 peças
(4 uramaki de patê de atum e abacate, 3
hossomaki de pepino, 3 hossomaki de
kani, 3 hossomaki de salmão maçaricado,
4 crunch - frango empanado, pepino e
massinha de tempurá e 4 gunkan de patê
de frango empanado e triturado com
molho tailandês)
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■ Sushi Combo 3: R$50,00 cada - 20
peças (3 niguirizushi de salmão, 4
gunkan de patê de frango empanado e
triturado com molho tailandês, 4 crunch frango empanado, pepino e massinha de
tempurá, 3 hossomaki de pepino, 3
hossomaki de kani e 3 filadélfia uramaki de salmão com cream cheese)

● Refeição Almoço Domingo:
○ Marmitex
■ Marmitex mini: R$17,00 cada
■ Marmitex média: R$19,00 cada
○ Sushi
■ Sushi Combo 1: R$33,00 cada - 16 peças
(3 uramaki de patê de atum e abacate, 3
hossomaki de pepino, 3 hossomaki de
kani, 3 crunch - frango empanado, pepino
e massinha de tempurá e 3 gunkan de
patê de frango empanado e triturado com
molho tailandês)
■ Sushi Combo 2: R$44,00 cada - 21 peças
(4 uramaki de patê de atum e abacate, 3
hossomaki de pepino, 3 hossomaki de
kani, 3 hossomaki de salmão maçaricado,
4 crunch - frango empanado, pepino e
massinha de tempurá e 4 gunkan de patê
de frango empanado e triturado com
molho tailandês)
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■ Sushi Combo 3: R$50,00 cada - 20
peças (3 niguirizushi de salmão, 4
gunkan de patê de frango empanado e
triturado com molho tailandês, 4 crunch frango empanado, pepino e massinha de
tempurá, 3 hossomaki de pepino, 3
hossomaki de kani e 3 filadélfia uramaki de salmão com cream cheese)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As reservas deverão ser realizadas até o dia 01 de Abril de 2022. Através do
formulário disponibilizado, onde o mesmo deve ser preenchido apenas pelo dirigente
do clube:
● Link:
○ https://forms.gle/DsiXQhRvQFcPmvgo7
● Dirigente Atemel
○ Erika Kimura - ( 43 ) 99664-8198
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