CAMPEONATO PARAENSE
2018
4º ETAPA

Realização nos Dias 25 e 26 de Agosto

1.

A Federação de Tênis de mesa do Pará convida os Atletas, Árbitros e Técnicos
filiados a participarem do Campeonato Paraense 2018 – 4ª etapa.

2.

Organização: FTMPA – Federação de Tênis de Mesa do Pará
E-mail: fedpa@cbtm.org.br
Tel.: (91) 98075-3000,

3.

Coordenação: Diretoria técnica FMPA

4.

Competições:
5.1 - RANKING: Todas as categorias de idade, masculino e feminino.
5.2 - RATING: Todas as divisões, masculino e feminino

5.

Das inscrições, sorteio e divulgações:
 Enceramento das inscrições: 20/08 (segunda-feira).
 Lista de inscritos final e sorteio das tabelas: 22/08 (quarta-feira) com
sorteio publico a partir das 19:00 horas em local e ser definido.
 Divulgação das tabelas: 23/08 (quinta-feira);

6.

Da participação e do procedimento de inscrição dos atletas e técnicos.
 Indispensável, o atleta estar em situação regular com a TRA - CBTM
2018, no ato da sua inscrição.
 Situação cadastral atualizada de atletas e técnicos oficiais até a data da
inscrição.
 E-mail de representante credenciado do clube para fedpa@cbtm.org.br,
relacionando os atletas com nomes e categorias nas quais desejam
disputar.

7.

Do pagamento das inscrições: o pagamento será somente mediante depósito
ou transferência bancária em conta corrente da FTMPA – CNPJ:
83.367.755/0001-56 na Caixa Econômico Federal - CEF agencia: 3079, conta:
0331-3 operação: 003, no valor, conforme tabela de categorias a seguir.
 A confirmação será considerada apos recebimento do comprovante do
pagamento (print/foto) via whatsapp: 98213-6200 até a data limite das
inscrições 20/08/2018 (segunda feira). Vide observação I. abaixo.
 Tabela de valores das inscrições por categoria:

CAMPEONATO INDIVIDUAL

EM REAIS POR ATLETA

RANKING
RATING
RANKING + RATING
2 RANKING + RATING
RATING ASPIRANTE – N.O. 066
PREMIRIM

50,00 (CINQUENTA)
50,00 (CINQUENTA)
95,00 (NOVENTA E CINCO)
115,00 (CENTO E QUINZE)
25,00 (VINTE E CINCO)
ISENTO

8.

Da participação dos técnicos:
 Para um técnico oficial atuar em competições oficiais da FTMPA junto a
um atleta ou equipe, o mesmo só poderá fazê-lo a partir do vínculo
cadastral por uma única entidade filiada, que deve ser a mesma de
ambos, independentemente de sua situação cadastral (mais de um
vínculo) junto a CBTM, que tem que ser obrigatória.
 O representante de clube durante o período de inscrições poderá
encaminhar junto com a lista de atletas e técnico(s) inscritos uma
pessoa, para atuar como técnico auxiliar.
 O uso de CRACHÃ junto com camisa do clube será obrigatório tanto
para técnico como para auxiliar técnico (N.O: 067/2017).

9.

Da programação: em conformidade com o artº. 19º do Regulamento Geral de
Competições que dispõe sobre o início e fim das competições nos mesmo dia:
 Dia 25/08 (sábado): RANKING todas as CATEGORIAS
 Dia 26/08: (domingo): RATING todas as divisões
 Os horários dos jogos, compreendendo o período das 08 às 18h, e serão
divulgados em tabelas após as inscrições e sorteio.

10. Equipamentos: Mesas: STAG e HOBBY na cor azul Azul e Bolas de plástico 40+
três estrelas homologadas pela ITTF.
Observações:
I
II
II

A Caixa Econômico Federal - determina um limite diário de depósitos via
lotérica em nossa conta corrente, em função desta limitação orientamos o
pagamento via internet ou diretamente em banco CEF, onde não há limite.
A FTMPA se reserva o direito de promover eventuais ajustes na programação
acima.
Para esclarecimentos adicionais ou outros assuntos relacionados ao evento
objeto deste circular, os atletas devem contatar seus representantes.
David Domingues
Presidente FMPA

