
TORNEIO INTERCLUBES 2017 APCEF MG  

 

1. PARTICIPANTES 
Equipes participantes: 

APCEF MG - OI ART - CLUBE DOS SARGENTOS DA AERONÁUTICA 

1.1 Poderão participar do torneio todos associados da APCEF MG. Além dos 
associados da APCEF MG, será aberta inscrição para não associados de 
forma limitada, visto que o objetivo da competição é atrair e desenvolver 
jogadores de tênis de mesa entre os associados da APCEF MG.  
1.2 Após a manifestação de intenção dos associados será aberta inscrição 
para atletas convidados, dos clubes listados no item 1 até se preencher o 
número máximo de 16 (dezesseis) atletas. 
 
2. INSCRIÇÃO 
A inscrição para o torneio de 2017 será no valor de R$30,00 e tem o objetivo 
de custear a organização do evento e pagamento de arbitragem. Os 
associados da APCEF MG terão a oportunidade de realizar inscrição exclusiva 
para o torneio até o dia 28 de Julho quando será aberta a inscrição para os 
demais clubes convidados. A partir de 01 de Agosto Associados dos clubes 
convidados poderão fazer inscrição até que seja alcançado o número máximo 
de atletas (16). As inscrições serão encerradas no dia 16 de Agosto ou quando 
for obtido o número de 16 atletas inscritos O torneio será cancelado se o 
número mínimo de 6 (seis) atletas não for atingido. 
 
3. DATA DA COMPETIÇÃO 
O torneio será realizado no dia 19 de Agosto de 2017 às 09h00, salão 
Diamante. O local será aberto para aquecimento às 8h30min. Haverá tolerância 
de 15 min para a realização do primeiro jogo agendado para cada mesa no dia. 
Os demais jogos serão realizados a medida que terminarem os jogos 
anteriores. 
 
4. LOCAL DE COMPETIÇÃO 
A competição será realizada n Salão Diamante da APCEF MG sede, localizada 
na Rua Expedicionário Celso Racioppi, 185 - São Luiz, Belo Horizonte – MG. 
 
5. DISPOSIÇÔES GERAIS 
5.1 A APCEF arcará com os custos de iluminação, colocação de mesas, redes. 
5.2 Com o objetivo de reduzir os custos do torneio algumas partidas na fase de 
classificação poderão ser arbitradas por um terceiro atleta inscrito na 
competição. 
5.3 Fica expressamente proibido qualquer atleta ou acompanhante/torcedor, 
FUMAR OU INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA, dentro do local de competição.  
8.2 – O atleta que apresentar comportamento antidesportivo poderá ser 
advertido e, dependendo da gravidade, imediatamente, suspenso ou eliminado 
da competição.  



8.3 – Todos os atletas que se inscreverem no torneio terão acesso ao presente 
regulamento que será fixado no local de competição.  
6. DAS REGRAS DO TORNEIO 
6.1. VESTIMENTA 

É permitido o uso de camisa, shorts, calça de agasalho, saias, tênis e meias de 
qualquer cor ou cores, exceto branco, visto que as bolas de jogo serão 
brancas. Somente a gola e manga poderão ser de cor branca. 

6.2. A PARTIDA 

6.2.1 - Constitui-se em melhor de 5 sets de11 (onze) pontos. No caso de 
empate em 10 pontos, o vencedor será o que abrir 2 pontos de vantagem sobre 
o adversário primeiro. Neste caso o saque será feito de forma alternada 1 a 1. 

6.2.2 – O atleta que atua o 1º set num lado é obrigado a atuar no lado contrário 
no set seguinte. 
6.2.3 – Na partida quando houver empate por 2 sets a 2, os atletas devem 
mudar de lado logo que um atleta consiga 05 pontos. 
 
6.3 DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS 
 
6.3.1 – O torneio obedecerá às regras contidas nesse regulamento e as regras 
definidas pela ITTF. As regras simplificadas podem ser consultadas em 
português no site da CBTM http://www.cbtm.org.br/regras-simplificadas.aspx 
6.3.2 – Os critérios de desempates para classificação, serão nesta ordem: 
• Número de vitórias; 
• Confronto direto (somente entre dois atletas); 
• Saldo de sets entre os atletas envolvidos no empate. 
• Saldo de sets entre todos os participantes do nível ou grupo. 
• Sorteio. 
NOTA: Não haverá desempate por saldo de pontos. 
6.3.4 No caso de W x O, o atleta estará eliminado do torneio e todos os seus 
resultados na fase atual serão convertidos para 0 x 3. 
6.3.5 O atleta que terminar uma partida e tiver outro jogo na sequência poderá 
solicitar intervalo de até 3 min, antes do início da partida seguinte.  
 
7. TABELA DE JOGOS 
 
Será fixada no local de competição às 08h50min no dia da realização do 
torneio. 
 
8. RECURSOS 
 
Os recursos dos atletas que se sentirem lesados no seu direito serão 
analisados por comissão definida pela APCEF. Membros da comissão que 
façam parte do grupo ou jogo eliminatório em questão ficam impedidos de 
opinar.  
Ao resultado da análise da comissão não cabe replica. 
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