Seletiva Escolar de Tênis de Mesa 2016

REGULAMENTO GERAL:
Finalidade do Evento:
Art. 1º - Tem por finalidade a seleção dos melhores alunos mesatenistas para
representar o DF no Campeonato Brasileiro Escolar 2016.
Realização e Coordenação:
Art. 2º - O evento será realizado, organizado e coordenado pela Federação
Regional do Desporto Escolar do Distrito Federal e Entorno – FRDEDF, apoiado
pela Federação de Tênis de Mesa do Distrito Federal - FTMDF.
Evento:
Art. 3º - A seletiva é uma competição para os alunos mesatenistas das escolas
do DF. Sua realização foi autorizada pela Confederação Brasileira do Desporto
Escolar e os resultados serão publicados no site da FRDEDF e FTMDF.
Art. 4º - Somente poderá participar do evento os alunos regularmente
matriculados e nascidos exclusivamente nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001.
Data e Local:
Art. 5º - Será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2016, na AABB/DF,
localizado no Setor de Clubes Sul.
Art. 6º - Informações disponíveis no site da FRDE-DF (www.frdedf.org.br) e da
FTMDF (www.ftmdf.com.br)
Programação:
Art. 7º - A competição acontecerá da seguinte forma:
I.

Dia 20 (Sábado) – Seletiva Equipe Escolar (Masculino e Feminino)
– Início às 09h00min;

II.

Dia 21 (Domingo) – Seletiva Seleção Escolar do DF (Masculino e
Feminino) – Início a partir das 09h00min;

Obs.: As tabelas e os horários estarão disponíveis no site da Federação
Regional do Desporto Escolar do Distrito Federal e Entorno e da
Federação de Tênis de Mesa do Distrito Federal.
Prazos:
Art. 8º - As inscrições deverão ser feitas pelo site da FRDEDF, através do link
do evento. O prazo para inscrição será até o dia 17 de fevereiro de 2016. O
pagamento da taxa de inscrição será através de deposito bancário na conta da
FTMDF. Só serão considerados inscritos após a comprovação das duas etapas
acima.
Dados bancário
Banco 237 - BRADESCO
Agência – 0484-7
C/C – 122.440-9
Favorecido – FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO DF
Enviar e-mail para atendimento@ftmdf.com.br com comprovante de
depósito em anexo.
Art. 9º - O prazo para reclamações, será:
I. Relação Final dos Inscritos - até o dia 18/02/16 (terça-feira) Reclamações até o dia 19/02/16;
II. Formação dos grupos – sorteio no dia de cada evento às 08h30.
Art. 10º - A disputa da Equipe Escolar será por equipes formadas com 04
integrantes. Os jogos de equipes, nas fases de grupo e eliminatórias, serão
disputados em melhor de 03 sets de onze pontos, sagrando-se vencedor do
confronto o atleta que obtiver duas vitórias. A partir das quartas-de-final os jogos
serão disputados em melhor de 05 sets de onze pontos.
Art. 11º - A disputa da Seleção Escolar do DF será individual em 04 etapas. Os
jogos individuais, nas fases de grupo e eliminatórias, serão disputados em
melhor de 03 sets de onze pontos, sagrando-se vencedor do confronto o atleta
que obtiver duas vitórias. A partir das quartas-de-final os jogos serão disputados
em melhor de 05 sets de onze pontos.

Art. 12º - Na competição individual e de equipe o sistema utilizado na primeira
fase será o de grupos, compostos de dois a quatro atletas/equipes por chave.
Classificando-se os dois melhores para a próxima fase. Nas fases seguintes será
eliminatória simples.
Art. 13º - O sistema de jogos de equipes utilizado será disputado em melhor de
07 (sete) partidas, sendo vencedora do confronto a equipe que tiver maior
número de vitórias.
1ª partida A x X;
2ª partida B x Y;
3ª partida C x W;
4ª partida D x Z;
5ª partida: duplas
6ª partida: duplas
7ª partida: Escolha aleatória dos atletas (A/B/C/D x X/Y/W/Z)
Art. 14º – Na competição individual/equipe o atleta só será eliminado após levar
o segundo W.O., havendo tolerância na primeira rodada de quinze minutos em
ambas as competições (Rating/Ranking).
Art. 15º - Na competição individual será classificado o campeão de cada etapa
para disputar o Campeonato Brasileiro Escolar. Na competição de equipe será
classificada apenas 01 (uma) equipe masculina e feminina para participação no
Brasileiro Escolar.
Taxa de Inscrição:
Art. 16º - Serão cobradas as seguintes taxas:
a) Inscrição individual – R$ 15,00 (quinze reais);
b) Inscrição de equipe – R$ 60,00 (sessenta reais);
Observação: As competições somente ocorrerão com o mínimo de 04
inscritos.
Art. 17º - Não será permitido o uso do uniforme branco – Camisa,
bermuda, short ou saia.
Art. 18º - Caso o atleta esteja com o uniforme irregular, será disponibilizado um
colete mediante o pagamento de multa de R$ 20,00 (vinte reais).

Art. 19º - A competição será regida pelas regras e normas estabelecidas
pela ITTF / CBTM / CBDE / International School Sport Federation.
Art. 20º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da
competição.
Art. 21º - Será formada uma comissão disciplinar, caso haja algum
problema de disciplina.

