CIRCULAR DO TMB PLATINUM
– CAMPEONATO BRASILEIRO
RIO DE JANEIRO/RJ
06 a 13 de Dezembro de 2020
Publicado em 28/09/2020 e atualizado 02/10/2020

IMPORTANTE:
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) convida a todos(as) os(as)
interessados(as) a participarem do TMB PLATINUM - Campeonato Brasileiro,
evento que, conforme Nota Oficial 056-2020, não irá fazer parte dos critérios para
o Bolsa Atleta 2020 do Ministério da Cidadania, Governo Federal. Contará,
entretanto, pontos para o ranking nacional de 2021 e não será aberto ao público.
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1) FICHA TÉCNICA
Organização:
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)
Diretor:
Geraldo Campestrini
Gerente Técnico:
Edimilson Pinheiro
Líder de Eventos:
Edir Oliveira
Contatos:
tmb@cbtm.org.br
+55 21 2579 0650 - Ramal 105
Árbitro(a) Geral:
A definir
Local do Evento:
Arena Carioca 3
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:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Olímpico
Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Paralímpico
Campeonato Brasileiro de Equipes de Clubes Olímpico
Campeonato Brasileiro de Equipes de Clubes Paralímpico
Campeonato Brasileiro Individual Olímpico
Campeonato Brasileiro Individual Paralímpico

Progressões da forma de disputa das competições do Campeonato
Brasileiro de Seleções Estaduais e de Equipes de Clubes Olímpico e
Paralímpico*:
▪
Campeonato Brasileiro de Seleções Estauduais e Equipes de
Clubes Olímpico:

AxX
BxY
CxZ
AxY
BxX
▪
Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais e de Equipes
de Clubes Paralímpico:

AxX
BxY
AxY
* Implica em mudança de regulamento, uma vez que os jogos em duplas estão
proibidos por conta da Pandemia do COVID-19.

Cronograma de Inscrições:
Data / Período
Item
28/09
Início das inscrições
18/10
Prazo final para pagamento
da TRA para que possa
participar do evento
Até 20/10
Fim das inscrições com
desconto, prazo final das
inscrições
de
Seleções
Estaduais e Equipes de
Clubes e que seja anexado o
Termo de Responsabilidade
Individual e Atestado Médico
do
atleta,
técnico
e
acompanhante
16/11
Encerramento
das
inscrições e prazo final para
que seja anexado o Termo
de
Responsabilidade
Individual e Atestado Médico
do
atleta,
técnico
e
acompanhante
Até 20/11
Prazo para reclamação sobre
inscrições e problemas de
boleto
30/11
Publicação dos grupos
01/12
Prazo de reclamações da
formação dos grupos
02/12
Publicação
inicial
da
programação dos jogos
03/12
Prazo para reclamações da
publicação
inicial
da
programação dos jogos
04/12
Publicação
final
da
programação dos jogos

Observações

Vencimento do boleto em
21/10 (não serão aceitos os
pagamentos das inscrições
após o vencimento do
boleto)

Vencimento do boleto em
17/11 (não serão aceitos os
pagamentos das inscrições
após o vencimento do
boleto)

Até às 12h00 do dia 20/11

Tabela 01:Cronograma de Inscrições

Equipamentos:
▪
Mesas: Tibhar 28mm
▪
Bolas: DHS *** D40+ ABS Branca – 3 estrelas

Valores das inscrições até o dia 20/10:
01 Categoria (1 Ranking ou 1
Individual
classe)
02 Categorias (2 Rankings ou 1
Individual
Ranking e 1 Classe)
03 Categorias (2 Rankings + 1
Individual
Classe)
50% de desconto para Federações
Equipe de
com Anuidade paga até
Seleções
31/03/2020 + Documentação até
Estaduais
31/05/2020
Equipes de
Clubes
Valores das inscrições após o dia 20/10 (até 16/11):
01 Categoria (1 Ranking ou
Individual
classe)
02 Categorias (2 Rankings ou
Individual
1 Ranking e 1 Classe)
03 Categorias (2 Rankings + 1
Individual
Classe)

R$

190,00

R$

265,00

R$

340,00

R$

350,00

R$

350,00

R$

210,00

R$

290,00

R$

370,00

Link das taxas da CBTM 2020
▪
Observações: (1) Entre os atletas olímpicos somente os(as)
atletas das categorias Pré-Mirim, Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil e
Juventude poderão competir em 02 (duas) categorias do Ranking. Os(as) demais
atletas poderão competir apenas em 01 (uma) categoria do Ranking. Os atletas
paralímpicos poderão se inscrever em 02 Categorias (2 Rankings ou 1 Ranking
Olímpico e 1 Classe Paralímpica) ou em até 03 Categorias (2 Rankings Olímpico
+ 1 Classe Paralímpica);(2) Este evento, excepcionalmente, conta com limite de
inscrição por dias, conforme apresentado na Programação Geral do Evento
deste documento e a CBTM poderá encerrar as inscrições para uma ou mais
categorias caso atinja o número máximo de inscritos; (3) Havendo um número
de inscrições acima das quantidades previstas para os períodos determinados
na Tabela 02 (vide pág. 9 deste documento), serão utilizadas, para fins de
confirmação das incrições realizadas para a competição, os melhores ratings
nacional da CBTM entre os inscritos como critério de escolha – aqueles que,
porventura, fiquem de fora após a inscrição, terão suas respectivas taxas
ressarcidas integralmente.

3) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As condições para inscrição dos membros no TMB PLATINUM Campeonato Brasileiro são:
Preencher o formulário de inscrição, constante no website da
CBTM, na página específica do evento.
a)
Somente as Federações (Equipes de Seleções Estaduais
olímpicas e paralimpicas) e os Clubes podem realizar inscrições
dos atletas nos eventos.
b)
É vedada a inscrição diretamente do atleta em eventos
nacionais ou estaduais.
ii.
Pagar as taxas estabelecidas, geradas pelo sistema CBTMWeb, 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 2020, conforme definido na Tabela de Taxas e Emolumentos.
v.
A participação de atletas fica condicionada à(ao):
a)
Pagamento da TRA até 02 (dois) dias antes do prazo final
do término das inscrições no evento;
b)
Pagamento da inscrição até a data de vencimento do
boleto, conforme valores abaixo;
c)
Apresentação da carteira ou crachá de associado da CBTM
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 Regulamento Geral de Competições
em vigor;
e)
Preenchimento e envio do Termo de Responsabilidade
Individual para participação no TMB Platinum – Campeonato
Brasileiro.
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;
i.

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 do Tênis de Mesa
– Regulamento Geral de Competições em vigor;
g)
Preenchimento e envio do Termo de Responsabilidade
Individual para participação no TMB Platinum – Campeonato
Brasileiro.
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;
c)
Preenchimento e envio do Termo de Responsabilidade
Individual para participação no TMB Platinum – Campeonato
Brasileiro.
vii.

Observações Importantes:
▪
Ler o Manual do Tênis de Mesa - Regulamento Geral de
Competições 2020, 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/2020 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;
▪
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;
▪
Com o objetivo de controlar o acesso dos participantes ao local
de competição, serão feitos em todos a medição de temperatura por meio de
termômetro infravermelho. Quem estiver com a temperatura acima de 37,5ºC
será proibido de entrar no recinto de competição.
▪
Para atletas veteranos com 60 anos ou mais ou pessoas com
deficiência, os cuidados devem ser redobrados, pois existem condições que
podem aumentar o contato com o vírus, bem como, em alguns casos, devido à
deficiência, poder desenvolver a forma mais grave da doença. Ser uma pessoa
com deficiência não significa, por si só, que ela apresente maior vulnerabilidade
à COVID-19. Porém, algumas características merecem atenção muito especial.
Há, entre essas pessoas, um grupo de risco que compreende as que apresentam
condições relativas à deficiência, principalmente com restrições respiratórias,
dificuldades na comunicação e cuidados pessoais, além daquelas em condições
autoimunes ou ainda que usem imunossupressores ou imunomoduladores. A
presença de deficiência é mais comum em pessoas mais idosas (acima de 60
anos), pessoas com diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmão
e rim, além de doenças neurológicas e aquelas em tratamento de câncer. Estas
condições são fatores de risco para o agravamento da COVID-19 e, portanto,
não é recomendado a participação de atletas destes grupos de risco neste
evento.

4) PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO
Sobre a Programação do Evento em face da Pandemia do COVID-19:
Conforme Orientações sobre o Covid 19 divulgada na Nota Oficial
044-2020, a retomada do evento será feita na Fase 3 – Retorno de Competições,
com controle e, por isso, respeitará os limites de inscritos por períodos de evento,
conforme tabela especificada a seguir:
Data / Período
06/12
07 a 08/12
09 a 10/12
11 a 13/12

Categorias
PARALÍMPICO
SUPER PRÉ-MIRIM+INFANTIL+JUVENTUDE
PRÉ-MIRIM+MIRIM+JUVENIL
ABSOLUTOS+SENIOR/LADY+VETERANOS

Individual
150
250
250
460

Equipes
10
40
40
100

Tabela 02: Limites de Inscrições

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
05/12 (Sábado) – Das 15h às 20h
▪
Liberação da área de competição para treinamento
06/12 (Domingo) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Paralímpicas
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Paralímpico – Categorias:
Classe de 1 a 11
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição
07/12 (Segunda-feira) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Super Pré-Mirim, Infantil e Juventude
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Super Pré-Mirim, Infantil e Juventude
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição

08/12 (Terça-feira) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Super Pré-Mirim, Infantil e Juventude
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Super Pré-Mirim, Infantil e Juventude
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição
09/12 (Quarta-feira) – Das 08h00 ás 22h00
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Pré-Mirim, Mirim e Juvenil
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Categorias: Pré-Mirim, Mirim e Juvenil
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição
10/12 (Quinta-feira) – Das 08h00 ás 21h00
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Pré-Mirim, Mirim e Juvenil
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Categorias: Pré-Mirim, Mirim e Juvenil
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição
11/12 (Sexta-feira) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição

12/12 (Sábado) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição
13/12 (Domingo) – Das 08h às 22h
▪
Campeonato Brasileiro de de Seleções Estaduais e Equipes de
Clubes Olímpicas – Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Campeonato Brasileiro – Individual Olímpico – Categorias:
Categorias: Absolutos, Sênior/Lady e Veteranos
▪
Premiações: Horário e local serão definidos e informados
durante a competição

Observação: (1) a programação poderá sofrer alterações, conforme o número de
participantes inscritos; (2) em virtude da Pandemia do COVID-19, alterações
poderão ser feitas para atendimento a exigências ou solicitações das autoridades
de saúde, sendo que a CBTM não se responsabiliza por tais atos.

5) 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.

