REGULAMENTO ESPECÍFICO

TÊNIS DE MESA
12 a 14 ANOS
15 a 17 ANOS

JEAL 2021

Art. 1° - A competição de tênis de mesa dos Jogos Estudantis de Alagoas será
realizada de acordo com as regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa
(ITTF) e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), salvo o
estabelecido neste regulamento.
Art. 2° - Cada unidade de ensino poderá inscrever até 4 (quatro) atletas de cada
gênero e categoria e até 2 (dois) técnicos/professores.
Art. 3° - Os atletas poderão participar das seguintes competições de tênis de
mesa:
a) Individual feminina.
b) Individual masculina.
Art. 4° - O atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência
e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do início
de cada partida, deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem e estar
acompanhado por seu técnico (também portando sua credencial), salvo quando
o mesmo já se encontre acompanhando outro atleta.
Art. 5° - Não será permitida a troca de raquete durante a realização de um jogo,
exceto se esta sofrer danos irreparáveis, ocorridos unicamente por acidente ao
longo do jogo.
Art. 6° - Da mesma forma, também segundo o regulamento internacional, não
será permitido o uso de raquetes com borrachas que não sejam nas cores preta
e vermelha.
Art. 7° - O uniforme deve seguir as orientações do regulamento geral da
competição, não sendo permitido o uso do uniforme – camisa, bermuda, short
ou saia, cuja cor básica seja branca, por coincidir com a cor da bola em jogo (que
é Branca), fato não permitido pela regra do tênis de mesa, em virtude de obstruir
e dificultar a visão da bola pelo adversário.
Art. 8° - Obrigatoriamente deverão constar nos uniformes de competições
(camisas, camisetas, macaquinhos) o nome da instituição de ensino, cidade e
sigla da unidade da federação.
Art. 9° - Os alunos-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes
estabelecidos pelo regulamento geral, não serão impedidos de disputar as
competições no seu 1º dia de participação e terão relatório encaminhado à CDE.
A partir do seu 2º dia de participação, os alunos atletas que não adequarem seus
uniformes ao exigido por este regulamento serão impedidos de participar.
Art. 10° - As competições individuais por categoria dividida por gênero
(masculino/feminino) obedecerão aos sistemas de disputa descritos a seguir:

1- A 1ª fase será em grupos que terão no mínimo 3 (três) e no máximo 4
(quatro) atletas, classificando-se para a fase de eliminatória simples os dois
primeiros colocados de cada grupo.
2- Os estudantes-atletas de uma mesma unidade de ensino não deverão ser
incluídos em um mesmo grupo.
3- O atleta será eliminado da competição individual no primeiro W.O.
4- Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 2 (dois) alunos
terminarem empatados em qualquer critério, a decisão dar-se-á com base no
resultado do confronto direto entre eles.
5- Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 3 (três) ou mais alunos
atletas terminarem empatados, os critérios de desempates utilizados serão
pela apuração dos resultados obtidos somente entre os envolvidos,
utilizando-se, para tanto, a seguinte fórmula:
Partidas pró ÷ (partidas pró + partidas contra)
Obs.: classifica-se o maior coeficiente.
*Persistindo o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos
sets. Classifica-se o maior coeficiente;
*Persistindo o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos
pontos. Classifica-se o maior coeficiente.
6- O aluno-atleta que, por quaisquer motivos, perder por WO na fase de
grupos terá todos os seus confrontos anteriores e futuros tornados sem efeito,
estando automaticamente eliminado da competição.
7- Não haverá disputa de 3º lugares, exceto na disputa com menos de 8
inscritos. Os dois semifinalistas serão considerados 3º lugar.
Art. 11. Os jogos serão disputados para as Categorias.
*FASE DE GRUPO: Em melhor de 3 (três) set’s de 11 (onze) pontos.
*FASE ELIMINATÓRIA: Em melhor de 5 (cinco) set’s de 11 (onze) pontos.
Art. 12. A reunião técnica com os representantes das equipes participantes
tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas
gerais, ratificação de inscrições, aferição de implementos, além de outros
assuntos correlatos.
Art. 13. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na
competição e categorias deverá obedecer ao regulamento geral.

Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da
modalidade, com a anuência da gerência de esporte, não podendo essas
resoluções contrariar as regras oficiais e o regulamento geral.

