Circular 01/2017
A Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC) convida os atletas e técnicos de Tênis de Mesa a
participarem da 1ª Etapa do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, Ranking e Divisões a ser
realizada no dia 26 de março de 2017.
Organização/Realização: FMC – Federação dos Mesatenistas do Ceará
E-mail: fmctenisdemesa@gmail.com
Local: Clube AABB - Fortaleza
Endereço: Av. Barão de Studart, 2917 – Dionísio Torres, Fortaleza – CE, 60120-375
Telefone: (85) 3044-9199
Competições: Ranking Olímpico e Divisões
Categorias: Pré-mirim ao Veterano.
Inscrições: até o dia 20 de março 2017 até as 18:00.
NOTA: Para efetuar a inscrição no evento os representantes dos clubes devem passar a relação
com os nomes dos atletas que irão jogar a etapa especificando as categorias para o e-mail
fmctenisdemesa@gmail.com, até o dia 20 de março as 18:00 devendo ao e-mail ser anexado o
comprovante de deposito/transferência do valor das inscrições na conta da FMC.
Dados para o crédito na conta da FMC:
CNPJ – 18088652/0001 95
Banco – Bradesco – 237
Agência – 1017
Conta – 25305-7
Equipamentos:
• Mesas: Hobby – Azul
• Bolas 3*** branca sem emenda de PVC 40+, das marcas XUSHAOFA e/ou RAISE.
Condições de Participação dos Atletas:
• Situação cadastral atualizada até a data da inscrição;
• TRA paga até a data da inscrição;
• Apresentação do documento de identidade original quando solicitado;
• Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.
Valores das Inscrições:
• 1 Categoria R$ 30,00
• 2 Categorias R$ 45,00
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Programação Geral do Evento:
(Manhã) - A partir de 08h00min - Congresso técnico e início das competições logo em seguida.
NOTA: De acordo com a necessidade e o andamento das competições os jogos poderão ser
antecipados, sendo importante a atenção dos atletas.
Reclamações: dúvidas/reclamações sobre tabelas de grupos serão aceitas até 48 horas após a
sua publicação.
Cerimônial de Premiação:
• As premiações serão realizadas após o término de cada competição/categoria e os
atletas deverão estar devidamente uniformizados.
• O não comparecimento implicará em penalidades;
• Não serão aceitos representantes no pódio.
Esta competição é regida pelo regulamento de eventos 2017 da FMC.
ATENÇÃO: SÓ PODERÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO OS ATLETAS DOS CLUBES QUE TENHAM
PAGO A ANUIDADE DE 2017.
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