
    

 

 

 

A FEDERAÇÃO MINEIRA DE TÊNIS DE MESA OLÍMPICO E PARALÍMPICO  

CONVIDA  

OS DIRIGENTES DE CLUBES, TÉCNICOS E ATLETAS FILIADOS 

 PARA PARTICIPAREM DO TMB ESTADUAL 2022 - 1a. Fase 

DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2022, EM VARGINHA-MG 

 

 

Promoção:  
Federação Mineira de Tênis de Mesa Olímpico e Paralímpico 

 

Comissão Organizadora:  
Carlos Paiva, Thiago Monteiro e Renato Belisário  

 

Árbitro Geral: 
Renato Belisário 

 

Local do Evento: 
CIE – Ginásio Santa Maria  - VARGINHA 

Av. Zoroastro Franco de Carvalho, 445 – Santa Maria – Varginha -MG 

 

Competições: 

● Ranking Olímpico (Individual Masculino e Feminino); 

● Classes Paralímpicas (Individual Maculino e Feminino). 

 
Cronograma 

● 17/Maio – Início das inscrições;  
● 30/Maio - Término das inscrições com desconto;  
● 05/Junho - Término das inscrições sem desconto;  
● 08/Junho - Publicação da programação dos jogos; 
● 11/Junho - Início das Competições; 
● 12/Junho - Término das competições. 

  

Equimentos: 

● 8 Mesas: Hobby / San-ei -25 a 30mm para competições  
● Bolas: DHS *** D40+ Plástico 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Mineiro 

 

1ª Etapa – 2022  

 

 

Varginha/MG 



    

 

 
Valores das Inscrições com Desconto (Até 30/05): 

● Individual – 01 Categoria . R$   90,00 

● Individual – 02 Categorias . R$  150,00 

 
Valores das Inscrições sem Desconto (Até 05/06): 

● Individual – 01 Categoria . R$   120,00 

● Individual – 02 Categorias . R$  200,00 

● OBS.; o atleta paralímpico poderá inscrever em sua classe paralímpica e em uma categoria olímpica. 

 

Sistemática do Campeonato Mineiro 2022 - Individual 
O campeonato Mineiro de 2022 Individual (Olímpico e Paralímpico masculino e feminino - Todas as categorias e 

Classes)  

 

1a. Etapa Classificatória 

2a. Etapa Classificatória 

3a. Etapa Classificatória 

                                                                           4a. Etapa Classificatória ( Será realizada se houver local e calendário) 

5a. Etapa Classificatória (Será realizada se houver local e calendário) 

3a. Etapa final 

● Nas fases classificatórias o sistema de disputa será o de grupos e chaves. O emparceiramento na fase de grupos 

será feito pelas pontuações de cada atleta no rating da CBTM. Os atletas que não tiverem pontos no rating serão 

sorteados. Os desempates na fase de grupos serão resolvidos pelos critérios da CBTM. 
● Os finalistas das etapas clasificatórias receberão a pontuação de 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos respectivamente as 

suas colocações ( de 1o. a 8o.). 
● Para efeito da distribuição da pontuação em cada uma das etapas classificatórias, os 2 terceiros colocados, e os 4 

quintos colocados serão desempatados pelas suas respectivas pontuações no rating CBTM.  
● As pontuações em cada etapa serão somadas, e os 8 atletas com maior pontuação agregada estarão 

automaticamente classificados para  Etapa Final. Ficarão dispostos em 2 grupos, sendo o grupo A com o 1°., 4°.  

6º e 8°., e o grupo B com o 2°., 3°., 5°.e 7°, que jogarão entre sí, classificando para a semi final o 1°. e 2°. colocados 

de cada grupo.  
● Os critérios de desempate entre 3 atletas na fase de grupos da 3a. etapa serão: saldo de sets, permanecendo o 

empate entre os 3, saldo de pontos, permanecendo o empate entre os 3. Se ficarem empatados 2 atletas pelo critério 

de saldo de sets ou saldo de pontos o critério será  confronto direto. Na fase semi final se enfrentarão: 1o. Grupo 

A x 2o. Grupo B, e 1o. do Grupo B x 2o. Grupo A.  
● Caso o atleta inscrito nesta etapa e sua categoria não tenha atingido o numero mínimo para disputa o mesmo 

estará automaticamente classíficado para etapa final se: a sua categoria foi realizada na primeira etapa 
● Na fase final, para decisão de Campeão e Vice Campeão do Campeonato Mineiro 2022, se enfrentarão os 

vencedores dos confrontos anteriores. Não haverá decisão de 3o. e 4o. colocados, ambos sangrando-se 3o. 

colocados. 
● Em caso de empate na pontuação agregada o critério de desempate será o da maior pontuação no Rating da CBTM. 

Persistindo o empate, sorteio. 

● Caso haja um numero de classificados para a etapa final inferior a 4 atletas, o sistema será de todos contra todos, 

com os mesmo critérios de desempate acima descritos. 

 
Condições de Participação Atletas,Técnicos e Clubes: 

● Pagar a TRA no máximo até 2 dias antes do prazo final do término das inscrições;  

● Pagamento da inscrição até o vencimento do boleto ou data limite para depósito;  

● Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.  

● Regularizar TODAS as pendencias com a FMTM até 2 dias antes do prazo final do término das inscrições. 

● Ter seu clube quites com as taxas da FMTM 

● O Técnico deverá estar portando  o crachá da CBTM. 
 

 

 

 

 



    

 

Programação Geral do Evento: 
 

11/06 (Sábado) – Das 08:00 às 20:00 h 

● Ranking Olímpico - Competições individuais categorias  

● Sujeito a alterações de acordo com os inscritos 

 

12/06 (Domingo) – Das 08:00 às 17:00 h 

● Ranking Olímpico e Paralímpico  

● Sujeito a alterações de acordo com os inscritos 

Obs.: o horário de almoço será sempre as 12:00h respeitado os jogos chamados para essa rodada, com retorno previsto 

para 13:30h 

 

Observações Importantes: 
● Não será aceita a inscrição de atleta e clubes sem cadastro completo na CBTM, fora do prazo estipulado, sem o 

pagamento da TRA/2022 e quitação com FMTM (taxas, documentos, devolução de uniformes). Para efetuar 

inscrição acesse o site da CBTM ou clique no link do evento: https://www.cbtm.org.br/evento/detalhe/62882 

● Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos. 
● A postura de dirigentes e atletas, mesmo em situações adversas, deverá concorrer de forma permanente para o 

brilho das competições e para a manutenção do bom nome do Tênis de Mesa. 

● Será considerado como falta disciplinar e passível multa, o atleta que apresentar para competir, seja por equipe, 

ou individual sem que esteja usando o uniforme oficial da entidade a qual representa. O atleta que se apresentar 

para competir em eventos individuais sem o uniforme conforme o Regulamento para competir será eliminado 

automaticamente. 
● A ausência do atleta no pódio de premiação, ou presente, porém sem uniforme implicará na perda dos pontos do 

atleta no Ranking Nacional, além de uma multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
● Com relação à falta do atleta ao pódio, só será aceita justificativa médica, devendo ser apresentado o atestado 

médico (original) para ser analisado pela comissão organizadora. 
● O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro no momento da premiação. Não 

serão aceitos representantes nas cerimônias de premiação. As autoridades 
● convidadas para fazer a premiação deverão estar vestidas com trajes Social e/ou Esporte Fino. 

● A desqualificação de um atleta nos eventos da CBTM ocorrerá em quatro casos: 

1. W x O (NO SEGUNDO WO) por não comparecimento. 

2. Mau comportamento 

3. Problemas com o Antidoping - negar-se a fazer o exame, fraudes etc; 

4. Troca de raquete visando ludibriar o controle de raquetes. 

● Nos casos 1, 2 e 4 a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral. No caso 3 é de competência do 

controle de antidoping que passará então a informação ao Árbitro Geral e este fará a desqualificação. 

 

Considerações Finais: 
● Em caso de desistência, não haverá devolução de valores pagos pelas inscrições, exceto em situações anormais e 

excepcionais (problemas de saúde, intercorrências de urgências e emergencias), nesse caso decidido pela FMTM 
● O sistema de competições individuais nas fases de classificação será o de grupos e chaves, com jogos em melhor 

de 5 sets.. 
● Uma categoria olímpica somente será realizada com no mínimo 3 atletas inscritos, e nas classes paralímpicas com 

pelo menos 2 para-atletas inscritos; 
● Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, à luz do Regulamento Geral de 

Competições 2021 da CBTM e ou nos ternmos acordado pela comissão. 
● Para efeito de premiação em cada uma das etapas, serão concedidas medalhas de ouro para o atleta 1o. colocado, 

medalha de prata para o atleta  2o. colocado e  2 medalhas de bronze para o 3o. e 4o. Porderá haver, adicionalmente, 

premiação em dinheiro na fase final.  
● A organização não se responsabiliza por inscrições realizada erradas. 
● As mesas de aquecimento estarão disponiveis para atletas da rodada seguinte.. 

 

https://www.cbtm.org.br/evento/detalhe/62

