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Normas para as Inscrições – TÊNIS DE MESA INDIVIDUAL 2022 
 

Art. 1º – Este regulamento é o conjunto das disposições técnicas que regem a disputa do Campeonato 

Municipal Aberto de Erechim na modalidade de Tênis de Mesa Adulto (Masc/Fem) – Edição 2022: 1ª  Etapa 

e Categoria de Base: SUB 15 (Masc/Fem). 

A competição/ou torneio será disputada de acordo com as Regras Oficiais da Confederação Brasileira de 

Tênis de Mesa e pelo que dispuser este regulamento os quais foram decididas pelo Departamento de Esportes 

e Conselho Municipal Desportivo. 
 

Art. 2º – Os clubes/agremiações/equipes/atletas, pessoas físicas e jurídicas que participarem desta 

competição, serão considerados conhecedores das Regras Oficiais do Tênis de Mesa, do Código de Justiça 

Desportiva Municipal e do presente Regulamento Técnico (disponíveis no Site da Prefeitura Municipal de 

Erechim e no Departamento de Esportes), assim como, concordam expressamente, submetendo-se sem 

reservas a todas as disposições e consequências que destas possam emanar. 

 

DA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS 
 

Art. 3º – As inscrições de atletas são livres, podendo se inscrever atletas de fora do Município de Erechim; 

* Categoria Sub 15 (MASC/FEM): nascidos em 2007, 2008, 2009 ...; 

* Categoria ADULTA (MASC/FEM): idade mínima de 16 anos; 

* Inscrições pelo Site da Prefeitura Municipal de Erechim, aba do Departamento de Esportes; 

* A competição está aberta para os Gêneros (Masc/Fem), realizadas separadamente; 

* Os jogos serão realizados no DOMINGO 27/03 – dia todo no SESI, Rua 24 de Outubro, 180 - Espirito 

Santo, Erechim - RS  
* A Competição da Modalidade de Tênis de Mesa Individual em 2022 será realizada em 2 Etapas, com 

premiações por Etapa e Premiação Geral, por somatória da pontuação conquistada das 2 Etapas; 
* Prazo de inscrições: de 07/02/2022 ao dia 13/03/2022; 
* Depois do término do prazo das inscrições não será liberado a inscrição de novos atletas. 
 

Parágrafo 1º – A documentação obrigatória de apresentação no dia dos jogos será a RG ou a CNH 

(originais), sem a apresentação de um destes documentos o atleta não terá condições de jogo. 

Parágrafo 2º – É vetada a participação de atletas em mais de uma categoria. 

Parágrafo 3º – Poderão participar deste torneio, atletas amadores e atletas profissionais. 

Parágrafo 4º – No Gênero Feminino está liberado a participação das mesmas na competição/torneio no 

Gênero Masculino (se as mesmas tiverem interesse). 

Parágrafo Único – Poderão disputar o Campeonato Municipal de Tênis de Mesa (MASC/FEM): 

Categoria Sub 15 (MASC/FEM): atletas nascidos até o ano de 2007.  

Categoria ADULTA (MASC/FEM): atletas com idade mínima de 16 anos. 
 

Art. 4º – Antes do início de cada jogo/partida, o dirigente da delegação ou o atleta poderá conferir toda a 

documentação dos adversários se desejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

DOS JOGOS 
 

Art. 5º – Todos os atletas deverão identificar-se ao anotador/arbitragem antes do início do jogo para 

participar da partida/jogo, apresentando o documento (RG ou CNH). 

A não apresentação de um destes documentos impedirá o atleta de participar da competição/torneio. 

Parágrafo Único – Em caso de perda ou roubo dos documentos, o atleta deverá registrar uma ocorrência 

policial e apresentá-la no Departamento de Esportes para que este lhe dê uma autorização para que  

possa atuar pelo prazo de 30 dias, após este prazo o atleta estará impedido de atuar, devendo providenciar a 

2ª via do documento. A arbitragem deverá conferir se o documento está valido (prazo: 30 dias da emissão). 
 

OBS: atletas de fora do Município de Erechim deverão comunicar ao Departamento de Esportes em caso de 

perda dos documentos e, apresentar no dia da competição/torneio o registro da ocorrência policial efetivado 

(atualizado: dentro do prazo de validade dos 30 dias). 

  

Art. 6º – As delegações/atletas deverão acatar todas as decisões do Departamento de Esportes/CMD com 

relação à organização e das normas sanitárias impostas para a realização da competição/torneio (Protocolo 

COVID-19). 

  

Art. 7º – Haverá uma tolerância de 15 min. além do horário estabelecido na Tabela de Jogos para iniciar a 

Competição/Torneio, cabendo após a aplicação do W.O ao (s) Atleta (s). 

Em caso de W.O os atletas irão a julgamento através do CMD. 
 

Parágrafo 1º – Em caso de W.O: 

* O atleta estará automaticamente eliminado da competição/torneio; 

Em caso da disputa ser por Chave: 

Os pontos disputados até o momento serão revertidos aos atletas que já jogaram contra (independente do 

resultado que havia acontecido), e os demais serão somados aos adversários:  

(PLACAR: conforme pontuação da competição/fase em disputa) – 03 pontos, para todos os envolvidos. 

 

Art. 8º – A Fórmula de Disputa e Pontuação será definida conforme o número de atletas inscritos na 

competição.  

 Reunião Técnica Geral será às 9 h no local da competição/torneio (todos deverão estar presentes). 

 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Art. 9º – * Critérios de desempate em todas as Categorias (Masc/Fem): se a competição for realizada por 

Chaves: 

 

Entre dois (02) atletas: 
 

a. Confronto direto (somente entre dois atletas), na etapa/fase em que ocorreu o empate; 

b. Saldo de sets (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) entre os atletas empatados, na etapa/fase 

em que ocorreu o empate; 

c. Saldo de sets (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) em todos os jogos da fase, na etapa/fase em 

que ocorreu o empate; 

d. Saldo de pontos (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) entre os atletas empatados, na etapa/fase 

em que ocorreu o empate; 

e. Saldo de pontos (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) em todos os jogos da fase, na etapa/fase 

em que ocorreu o empate; 

f. Maior número de pontos marcados, em todos os jogos da fase, na etapa/fase em que ocorreu o empate; 

g. Sorteio. 

 

 



 

 

 

 

Entre três (03) ou mais atletas: 

a.   Saldo de sets (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) entre os atletas empatados, na etapa/fase em 

que ocorreu o empate; 

b.  Saldo de sets (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) em todos os jogos da fase, na etapa/fase em 

que ocorreu o empate; 

c.  Saldo de pontos (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) entre os atletas empatados, na etapa/fase 

em que ocorreu o empate; 

d.  Saldo de pontos (soma-se os feitos e diminui com os sofridos) em todos os jogos da fase, na etapa/fase em 

que ocorreu o empate; 

e.  Maior número de pontos marcados, em todos os jogos da fase, na etapa/fase em que ocorreu o empate; 

f.  Sorteio. 

 

EM CASO DE SUSPENSÃO/TRANSFERÊNCIA DA COMPETIÇÃO/TORNEIO 
 

Art. 10º - Em caso de transferência da competição (motivo de força maior: COVID-19 ou outros), o Diretor 

Esportivo fará a divulgação através dos meios de comunicação local até 48h antes da competição e avisará as 

delegações/e atletas de fora do Município de Erechim. 

  

Art. 11º – O árbitro é a única autoridade para decidir na Sede da Competição (horários e regra) a respeito da 

interrupção ou suspensão de uma partida/jogo. Em tais casos o árbitro fará chegar ao CMD, com a maior 

urgência, um relatório minucioso dos fatos ocorridos. 
 

Parágrafo 1º – Uma partida/jogo só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa pelo árbitro, quando 

houver um dos motivos abaixo relacionados, que impeçam a sua realização ou continuação: 

1. Falta de garantia e/ou segurança; 

2. Falta de bolinhas ou sumiço das mesmas; 

3. Mau estado das mesas de jogos ou local da competição, que torne o torneio impraticável ou perigoso; 

4. Falta de iluminação adequada; 

5. Conflitos ou distúrbios graves nas mesas de jogos ou no local dos jogos; 

6. Procedimentos contrários à disciplina por parte dos atletas e suas torcidas quando houver; 

7. Motivos extraordinários, não provocados pelos clubes/delegações ou atletas, e que represente uma 

situação de comoção incompatível com a realização e/ou continuidade da partida. 
 

Parágrafo 2º – Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos neste artigo, parágrafo 1º 

e seus incisos, a súmula e o relatório serão encaminhados ao CMD para apreciação e julgamento do processo 

correspondente. 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art. 12º - Os  jogos serão disputados no Ginásio  ................... (local a definir). 

(Endereço: ........................). 
 

Art. 13º - PONTUAÇÃO: 

Vitória (03 pontos)      Derrota (00 ponto) 
 

Art. 14º - As delegações/atletas deverão informar-se com o Departamento de Esportes ao final de cada Etapa 

sobre as pontuações adquiridas e, sobre as datas das próximas Competições/Etapas, se, desejarem concorrer 

ao Troféu Geral desta modalidade (Soma da Pontuação da 1ª Etapa + 2ª Etapa + 3ª Etapa). 

 

Art. 15º - A Prefeitura Municipal de Erechim, Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e Departamento de 

Esportes  não se responsabilizam por qualquer acidente ocorrido com atletas  ou  por  estes  ocasionados  a 

terceiros, bem como furtos ou extravio de pertences em competições.  

 

 



 

 

 

 

 

Art. 16º -  Somente terão condições de disputa os atletas que forem inscritos pelo SITE  dentro dos prazos de 

inscrições. 
 

 

Art. 17º -  PREMIAÇÃO (TÊNIS DE MESA INDIVIDUAL (MASC/FEM/BASE SUB 15): Por Etapa 

1º LUGAR: 01 Medalha –  01 Troféu 

2º LUGAR: 01 Medalha –  01 Troféu 

3º LUGAR: 01 Medalha –  01 Troféu  

4º LUGAR: 01 Medalha –  01 Troféu 
 

Art. 18º -  PREMIAÇÃO GERAL (TÊNIS DE MESA IND. (MASC/FEM): Pontuação Final da 1ª Etapa  

+  2º Etapa  +  3ª Etapa: 
 

1º LUGAR: 01 Troféu 

2º LUGAR: 01 Troféu 

3º LUGAR: 01 Troféu 

4º LUGAR: 01 Troféu 

 

Art. 19º - O atleta melhor pontuado/colocado nas 2 Etapas (somatória da pontuação) terão uma 

premiação GERAL, nos Gêneros Masculino e Feminino – Categoria Adulto. 
 

Art. 20º - Para Critérios de Pontuação das 02 ETAPAS: para sabermos a Classificação Geral da Competição 

serão adotadas as seguintes pontuações:  
 

PONTUAÇÕES por ETAPA - ATLETAS: 

* Participação = 05 pontos (por etapa). 

* Colocações: 

1º LUGAR: 10 pontos 

2º LUGAR: 08 pontos 

3º LUGAR: 06 pontos 

4º LUGAR: 04 pontos 

 (em todas as etapas do 1º ao 4º lugar) 

 

Art. 21º - Em caso de empate na Pontuação Final das 02 ETAPAS serão adotados os seguintes critérios de 

desempate: 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

1º - Confronto Direto (quem venceu mais os confrontos) – somente entre dois competidores; 

2º - Quem participou de mais Etapas; 

3º - Mais 1º Lugares; 

4º - Mais 2º Lugares; 

5º - Mais 3º Lugares e assim por diante até desempatar; 

6º - Sorteio. 

 

Art. 22º - Cada atleta (de preferência) deverá utilizar a sua própria raquete. Mas, vamos disponibilizar 4 

unidades para quem não tiver. 
 

 

Art. 23º – Data da Competição: 

* ADULTO (MASC/FEM): 27/03  (domingo dia todo) 
* SUB 15 (MASC/FEM): 27/03  (domingo dia todo) 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 24º – O Regulamento Técnico da Competição 2022 e o Código de Justiça Desportiva Municipal 

encontram-se a disposição das equipes/atletas no Departamento de Esportes e pelo Site da Prefeitura 

Municipal de Erechim.  

 

Art. 25º – Os casos omissos ao presente Regulamento Técnico serão resolvidos pelos CMD – Conselho 

Municipal Desportivo. 

OBS: Dúvidas pelos fones:  

Departamento de Esportes: (54) 3520.7042 com Júlio Dornelles ou Leonir Bigaton. 
 

 

 

Erechim, 07 de Fevereiro de 2022. 


