Circular 07/2018
A Federação dos Mesatenistas do Ceará (FMC) convida os atletas e técnicos de Tênis de Mesa a
participarem Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, Equipes e Duplas a ser realizado no dia
17 e 18 de novembro de 2018.
Organização/Realização: FMC – Federação dos Mesatenistas do Ceará
E-mail: fmctenisdemesa@gmail.com/fmctenisdemesa.inscricoes@gmail.com
Local: Centro de Formação Olímpica – CFO (quadra de treinamentos / 1º andar)
Endereço: Av. Alberto Craveiro - Castelão, Fortaleza - CE, 60861-770
Telefone: (85) 3101-4418
Competições: Equipes (17/11) e Duplas (18/11)
Categorias: Juventude, Feminino, Absoluto A, B, C e D.
Obs1: Um atleta só poderá se inscrever em uma categoria por evento (1 equipe e 1 dupla)
Obs2: Cada clube poderá inscrever até duas equipes/duplas por categoria
Obs3: Os uniformes dos membros de cada equipe e dupla deverão ser iguais entre si e de
acordo com as normas vigentes da CBTM. Em caso de irregularidade, será oferecido como
opção um colete alternativo com o qual o atleta faltante que poderá jogar, mediante o
pagamento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Obs4: Uma categoria só ocorrerá se tiver pelo menos dois clubes distintos inscritos.
Inscrições: até as 18h00 do dia 9 de novembro de 2018. Para a 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.inscricoes@gmail.com.
Observações:
a) Não haverá cobrança de Inscrição nesta Etapa;
b) Inscrições, obrigatoriamente, através dos representantes dos Clubes.
Equipamentos:
• Mesas: Joola – Azul / Hobby – Azul
• Bolas 3*** Butterfly G40+
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 de acordo com regulamento em vigor.
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Programação Geral do Evento:
17/10 - A partir de 09h00 - Congresso técnico e início das competições de Equipes.
18/10 - A partir de 09h00 - Congresso técnico e início das competições de duplas.
NOTA: Listagem de jogos será publicada até o dia 16/11.
Reclamações: dúvidas/reclamações sobre tabelas de grupos serão aceitas até 48 horas após a
sua publicação.
Cerimonial de Premiação:
• As premiações serão realizadas após o término de cada competição, na seguinte ordem:
I)
II)
III)
IV)
•
•
•

Premiação das Equipes (17/11);
Premiação das Duplas (18/11);
Entrega do Troféu Eficiência do Ranking Cearense (18/11);
Premiações do Ranking Cearense Individual /homenagens especiais (18/11).
Os atletas deverão estar devidamente uniformizados para a premiação;
O não comparecimento implicará em penalidades;
Não serão aceitos representantes no pódio.

Esta competição é regida pelo regulamento de eventos 2018 da FMC.

FMC – Diretoria Técnica
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