
 

 

 
CIRCULAR DO TMB PLATINUM 

CICLO I - 2022 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 
30 de Março a 03 de Abril de 2022 

 
 

Publicado em 01/02/2022             Atualizado dia 25/03/2022           



 

 

IMPORTANTE: 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) convida a todos(as) os(as) 
interessados(as) a participarem do TMB PLATINUM – CICLO I - 2022, evento 
que contará pontos para o ranking nacional de 2022 e o evento será aberto ao 
público conforme o Decreto Rio nº 50308 de 07 de março de 2022 
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1) FICHA TÉCNICA 

Organização:  
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) 
 
Diretor: 
Geraldo Campestrini 
 
Líder de Eventos: 
Edir Oliveira 
 
Contato: 
tmb@cbtm.org.br 
 
Árbitro(a) Geral: 
Jorge Fernando Moleda 
 
Comissão Disciplinar do TMB Platinum – Ciclo I – 2022  
 
1ª Comissão Disciplinar 
 

Membros Função 

Matheus Martins Flores Presidente 

Gilberto Arbues Ribeiro Vice Presidente 

Eduardo Miranda  Auditor 

Leonardo Ferrraro de Souza Auditor 

Fabio Odilon Alves Gomes Auditor 

 
 
Local do Evento: 
ARENA CARIOCA I 
Parque Olímpico do Rio de Janeiro – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22775-040 
 

  



 

 

2) DO EVENTO 

Competições: 

▪ Individual Olímpico 

▪ Individual Paralímpico 
 
Cronograma de Inscrições: 

Data / Período Item Observações 

01/02 Início das inscrições  

25/02 Prazo final para pagamento 
da TRA para que possa 
participar do evento 

 

Até 28/02 Fim das inscrições com 
desconto 

Vencimento do boleto em 
04/03 (não serão aceitos os 
pagamentos das inscrições 
após o vencimento do boleto) 

10/03 Prazo final encerramento 
das inscrições  

Vencimento do boleto em 
11/03 (não serão aceitos os 
pagamentos das inscrições 
após o vencimento do boleto) 

Até 14/03 Prazo para reclamação sobre 
inscrições e problemas de 
boleto 

Até às 12h00 do dia 14/03 

16/03 Publicação dos grupos  

18/03  Prazo de reclamações da 
formação dos grupos 

 

21/03 Publicação inicial da 
programação dos jogos 

 

24/03 Prazo para reclamações da 
publicação inicial da 
programação dos jogos 

 

28/03 Publicação final da 
programação dos jogos 

 

Tabela 01: Cronograma de Inscrições 

 

 
Equipamentos: 

▪ Mesas: Tibhar 28mm 

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



 

 

 
Valores das inscrições até o dia 28/02: 

Individual 
01 Categoria (1 Ranking ou 
classe) 

R$  190,00 

Individual 
02 Categorias (2 Rankings ou 
1 Ranking e 1 Classe) 

R$ 265,00 

Individual 
03 Categorias (3 Rankings ou 
2 Rankings + 1 Classe) 

R$ 340,00 

 

 
Valores das inscrições após o dia 28/02 (até 10/03): 

Individual 
01 Categoria (1 Ranking ou 
classe) 

R$  210,00 

Individual 
02 Categorias (2 Rankings ou 
1 Ranking e 1 Classe) 

R$ 290,00 

Individual 
03 Categorias (3 Rankings ou 
2 Rankings + 1 Classe) 

R$ 370,00 

 
Link das taxas da CBTM 2022  
  

▪ Observações: (1) Entre os atletas olímpicos, somente os(as) 
atletas das categorias Pré-Mirim, Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil 
poderão competir em 03 (três) categorias do Ranking. Atletas das categorias 
Juventude, Senior/Lady e Veteranos poderão competir em 02 (duas) categorias 
do Ranking (1 Categoria + 1 Absoluto) e os(as)  atletas da categoria Absoluto de 
22 a 29 anos poderão competir apenas em 01 (uma) categoria do Ranking; (2) 
Os atletas paralímpicos poderão se inscrever em 02 (duas) Categorias (2 
Rankings ou 1 Ranking Olímpico e 1 Classe Paralímpica) ou em até 03 (três) 
Categorias (2 Rankings Olímpico + 1 Classe Paralímpica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://static.blocks-cms.com/cbtm/upload/download/0c9a99eaaada46f58a1a9ca4a1e41bf5.pdf


 

 

3) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

As condições para inscrição dos membros no TMB Platinum – Ciclo I 
– 2022 são: 

 

i. Preencher o formulário de inscrição, constante no website da 

CBTM, na página específica do evento. 

a) Somente  os Clubes  podem realizar inscrições dos atletas 
nos eventos. 

b) Após realizada a inscrição, os clubes integrados ao CBC 
deverão acessar a plataforma do Comitê Digital para registrar o 
pedido das despesas elegíveis de hospedagens. 

c) É obrigatório o uso do “selo de formação de atletas” do 
CBC nos uniformes de todos os atletas das entidades  filiadas 
ou vinculadas participantes durante o campeonato objeto do 
projeto (conforme manual de aplicação do selo de formação de 
atletas do CBC). 
d) É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos 
nacionais ou estaduais. 

 

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

Web, nos meios de pagamento disponíveis no sistema. 

 

iii. 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. 

 

iv. 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 2022, conforme definido na Tabela de Taxas e Emolumentos  

 

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

a) Pagamento da TRA dentro do prazo determinado por esta 
Circular (Capítulo 2 – Cronograma de Inscrições);  
b) Pagamento da inscrição até a data de vencimento do 
boleto, conforme valores estabelecidos;  
c) Apresentação da carteira ou crachá de associado da CBTM 

https://static.blocks-cms.com/cbtm/upload/download/0c9a99eaaada46f58a1a9ca4a1e41bf5.pdf


 

 

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 Tênis de Mesa Brasil em 
vigor. 

 

vi. 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 Crachá de Identificação emitido pelo 
Sistema CBTM-Web; 
d) Apresentação de documento de identidade original oficial 
com foto, sempre que solicitado; 
e) Certificação em curso oficial da CBTM ou ITTF, no mínimo 
de Nível I; 
f) Apresentação em ambiente de competição com o uniforme 
do clube ou neutro, de acordo com o Manual Tênis de Mesa 
Brasil em vigor. 

 

vii. 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: 

▪ Ler o Manual Tênis de Mesa Brasil 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; 

https://static.blocks-cms.com/cbtm/upload/download/351677dbf74f419f80d785b6cabcbfb0.pdf


 

 

▪ 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; 

▪ A CBTM se reserva o direito de, a qualquer momento, atualizar 
a circular do evento. 

  

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


 

 

4) PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

Conforme o Manual Tênis de Mesa Brasil 2022, em caso de ser 

registrado quantitativo superior a 48 (quarenta e oito) inscrições para uma 

determinada categoria olímpica ou classe paralímpica, far-se-á um modelo de 

disputa com as seguintes premissas: 

QUANTIDADE DE 
INSCRITOS 

CABEÇAS-DE-
CHAVE* 

FASE DE GRUPOS 

49 a 64 16 

Grupos com 3 ou 4 atletas, em 
quantitativo correspondente ao 
remanescente após o número de 
cabeças-de-chave. 

65 a 128 32 

Grupos com 3 ou 4 atletas, em 
quantitativo correspondente ao 
remanescente após o número de 
cabeças-de-chave. 

Igual ou acima de 129 32 Eliminatória simples, sem fase de grupos. 

Tabela 02: Formato de Disputa conforme o Quantitativo de Inscrições da Categoria 

 
* Conforme a formatação de grupos, poderá ser configurado byes 

entre os cabeças-de-chave de modo a ajustar a fase final de eliminatória simples 

da respectiva competição. 

 
 

  

https://static.blocks-cms.com/cbtm/upload/download/351677dbf74f419f80d785b6cabcbfb0.pdf


 

 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA* 
 
30/03 (Quarta-feira) – Das 08h às 22h 

▪ Individual Olímpico – Categorias: Super Pré-Mirim, Infantil e 
Juventude 

▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados 
durante a competição 
 
 
31/03 (Quinta-feira) – Das 08h às 22h 

▪ Individual Olímpico – Categorias: Categorias: Pré-Mirim, Mirim e 
Juvenil 

▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados 
durante a competição  
 
 
01/04 (Sexta-feira) – Das 08h às 22h 

▪ Individual Paralímpico – Categorias: Classe de 1 a 11 

▪ Individual Olímpico – Categorias: Categorias: Sênior/Lady e 
Veteranos 

▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados 
durante a competição 
 
 
02/04 (Sábado) – Das 08h às 22h 

▪ Individual Olímpico – Categoria: Absolutos 

▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados 
durante a competição 
 
 
03/04 (Domingo) – Das 08h às 22h 

▪ Individual Olímpico – Categoria: Absolutos 

▪ Premiações: Horário e local serão definidos e informados 
durante a competição 
___________________________________________ 

* Esta programação está sujeita a alterações 

 

  



 

 

5) CATEGORIA ABSOLUTO A 

A Categoria Absoluto A Olímpica dos eventos TMB Platinum, no naipe 
Masculino e Feminino, terá premiação em dinheiro, nos termos da legislação em 
vigor, no seguinte formato:  

 

• 1º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

• 2º Lugar – R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais); 

• 3º Lugar (cada) – R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). 
 
 
 

Em caso de haver quantitativo igual ou inferior a 05 (cinco) inscritos 
na categoria Absoluto A dos eventos TMB Platinum, a premiação de 3º Lugar 
será conferida para apenas 01 (um) atleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6) 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 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. 
 


