ADENDO QUATRO AO REGULAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2018
REGULAMENTO ESPECÍFICO – TÊNIS DE MESA

Onde se lê:
Artigo 2º - Serão disputadas as categorias por EQUIPE e INDIVIDUAL (masculino e feminino) e DUPLAS
MISTAS
Leia se:
Artigo 2º - Será disputada somente a categoria INDIVIDUAL (masculino e feminino).

Onde se lê:
Artigo 3º - Cada município poderá inscrever até 02 (dois) alunos-atletas em cada gênero para todas as
categorias e somente 01 (um) técnico para ambos os gêneros.
Leia se:
Artigo 3º - Cada município poderá inscrever até 02 (dois) alunos-atletas (SOMENTE INDIVIDUAL) em cada
gênero para as categorias “A” e “B” e somente 01 (um) técnico para ambos os gêneros.

Onde se lê:
Artigo 5º. As competições por equipes obedecerão aos sistemas descritos a seguir:
5.1. A competição por equipes será disputada em eliminatória simples, sendo que os “cabeças de
chave” serão definidos com base no rating da CBTM, com data do primeiro dia do mês da competição,
obtendo uma média resultada da soma dos ratings dos atletas inscritos dividida pelo número de atletas
inscritos.
5.2. A média mais alta será o cabeça de chave nº1, a segunda maior média será o cabeça de chave
nº2, e assim por diante.
5.3. Se duas ou mais equipes/alunos-atletas obtiverem a mesma média, um sorteio definirá a posição
das equipes na chave.
5.4. Todas as equipes/alunos-atletas que tiverem pontuação no ranking serão distribuídos na chave
conforme suas posições, indo para sorteio somente as equipes/alunos-atletas não ranqueados. A
chave será definida na Reunião Técnica da modalidade.
5.5. O sistema de jogos utilizado na competição por equipe será o criado por “Marcel Corbillon”,
disputado em melhor de 05 (cinco) jogos, sagrando-se vencedora da partida a equipe que alcançar
primeiramente 03 (três) vitórias, cuja estrutura é a seguinte:
1º jogo
2º jogo
3º jogo
4º jogo
5º jogo

AxX
BxY
Duplas
AxY
BxX

5.6.Os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets de 11 (onze) pontos cada na Fase
Classificatória, sendo que nas demais Fases os jogos serão disputados em melhor de 05 (cinco) sets
de 11 (onze) pontos cada.
5.7. A equipe será eliminada da competição no primeiro W.O.
5.8. A dupla será eliminada da competição após o 1º W.O.
5.9. O atleta será eliminado da competição individual por W.O. da seguinte forma:
Fase de Grupo: a partir do segundo WxO;
Fase Eliminatória: a partir do primeiro WxO
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Leia se:
Artigo 5º. Não haverá competições por equipe .

Onde se lê:
Artigo 7º - Na categoria de equipe será permitida a formação com alunos-atletas de diferentes Instituições de
Ensino. Cada aluno-atleta deverá utilizar o uniforme de sua Instituição de Ensino.
Leia se:
Artigo 7º - Não haverá competições por equipe.
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