LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA

NOTA OFICIAL – TÊNIS de MESA
1. DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS
1º ETAPA: 05/01 – Ginásio Municipal de Esportes de Sales Oliveira – Avenida Mogiana, s/nº - Bairro
Centro – Sales de Oliveira
Horário da Concentração – 14h.00min.
Início das Competições – 15h.00min.
ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO!!!!!!
2. REUNIÃO TÉCNICA
NÃO HAVERÁ
3. REGULAMENTO
INSCRIÇÕES:
As entidades terão direito de inscrever um número ilimitado de atletas, para competirem nas divisões,
classes e categorias apresentadas nesse regulamento, distribuídas indistintamente ou sem limite em
qualquer uma delas, vedada, porém, a participação do mesmo atleta em mais de uma categoria.
Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que
estejam CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO,
DOUTORADO, PÓS DOUTORADO durante o ANO CORRENTE.
SISTEMA DE DISPUTA:
Todas as etapas serão disputadas no sistema individual, onde seguiremos o seguinte procedimento:
Disputado no sistema individual
Primeira fase: Serão sorteados grupos de no mínimo 03 (TRÊS) e no máximo 04 (QUATRO) participantes,
que jogarão entre si, classificando o 1º colocado e 2º colocados para a segunda fase
Segunda fase: Sistema de eliminatória simples e os jogos serão disputados em melhor de 05 (CINCO) sets
na Série Ouro
Critérios de Desempate:
(a) Entre dois competidores, será o confronto direto;
(b) Entre três competidores, maior saldo de sets entre os Classificados;
(c) Persistindo o empate, a decisão será pelo saldo de pontos;
(d) No caso de ocorrer à definição de uma posição, para a outra prevalecerá o confronto direto; ou
(e) Persistindo o empate, a decisão será por sorteio.

LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA

Bolas:
Serão utilizadas bolas cor Branca e/ou Laranja, de 40mm e cada atleta deverá trazer a sua bola.
Uniformes:
Cada atleta deverá estar trajado de bermuda e camiseta da Entidade e tênis com meia, sendo proibido o uso
de bonés, calças e bermudas jeans e sapatos.
Arbitragem:
(a) primeira fase: no grupo, por um jogador que faz parte do mesmo.
(b) segunda fase: na eliminatória pelo atleta perdedor, ou um substituto indicado pela escola.
Raquete:
(a) clássico: coberta por borracha de cor Vermelha e Preta obrigatoriamente.
(b) caneteiro: coberta por borracha Vermelha ou Preta e o lado oposto, com borracha ou manchada, na cor
oposta obrigatoriamente.
Obs. Em qualquer caso, as raquetes deverão estar em perfeitas condições, aprovadas a critério
da Comissão Organizadora.
PREMIAÇÃO:
Serão entregues medalhas para os 02 (DOIS) primeiros colocados de cada categoria e sexo.
Regras:
Serão obedecidas as regras da FPTM (Federação Paulista de Tênis de Mesa), e os casos omissos,
solucionados pela Comissão Organizadora.
Pontuação por Etapa:
Na realização de cada etapa haverá uma pontuação que será somada ao final do torneio para conhecer o
CAMPEÃO GERAL do ano de 2019.
1º lugar
400 pontos

2º lugar
340 pontos

3º lugar
300 pontos

4º lugar
280 pontos

5º lugar
270 pontos

6º lugar
264 pontos

7º lugar
250 pontos

8º lugar
240 pontos

OBS.: Os atletas colocados abaixo destas colocações não pontuarão nas etapas.
Disposições Gerais:
Casos omissos nesse Regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.
A Comissão Organizadora se reserva ao direito modificar, a qualquer momento, a forma de disputa
estabelecida neste Regulamento, em razão do número de participantes inscritos em cada categoria, na
forma da tabela indicada abaixo:
Nº de Participantes
De 02 a 05 jogadores
A partir de 06 jogadores

Sistema de Disputa
Turno único (todos contra todos)
1º Fase – Grupos
2º Fase – Eliminatória Simples
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4. PROCEDIMENTOS para INSCRIÇÕES
Todas as entidades ou atletas responsáveis pelas inscrições deverão efetuá-las o mais breve possível.
TAXAS de PARTICIPAÇÃO para as ENTIDADES
R$ 50,00 por atleta
As TAXAS de PARTICIPAÇÃO deverão ser pagas para a Organização no local do evento!!!!!
Procurar pelo Senhor Ayslan Barbin, no telefone (16) 9 9396-3517, responsável técnico pelo evento.
A carteirinha deverá ser providenciada de acordo com as normas de participação disponível no site da LIGA
ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA (www.ligapaulista.com) no link INSCRIÇÕES com o envio
SOMENTE da PLANILHA de CONFECÇÃO de CARTEIRAS disponível no site no link DOWNLOADS.
Confecção da carteirinha:
R$ 20,00 POR PARTICIPANTE
Maiores informações:
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Tel.: (11) 2369-6675
www.ligapaulista.com
E-mail: ligapaulista@ligapaulista.com
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FICHA de INSCRIÇÃO – TÊNIS de MESA
ENTIDADE
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

____________________
Local e Data

MASCULINO

FEMININO

NOMES COMPLETOS

_______________________________
Assinatura do Responsável da Entidade

A Organização do Evento isenta-se de qualquer responsabilidade
por eventuais acidentes ocorridos durante o evento, sendo de total
responsabilidade dos dirigentes das entidades participantes.

As FICHAS de INSCRIÇÕES poderão ser enviadas digitalizadas!!!!

