REGULAMENTO TORNEIOS
1. Disposições Gerais
Este regulamento tem como objetivo estabelecer as regras do torneio
de SÁBADO na TM Minas, bem como estabelecer critérios de
classificação e ranqueamento dos atletas.
Os torneios serão divididos em “Divisões”, que será realizado todo
último sábado de cada mês, e “Rachões”, nos demais sábados.
2. Torneio de Divisões
O Torneio de Divisões visa incentivar a competitividade entre os
associados da TM Minas, desta forma, os participantes serão
separados em ratings (“A”, “B” ou “C”) de acordo com a pontuação de
cada atleta inscrito.
A pontuação dos atletas estará disponível no site da TM Minas
(www.tmminas.com/ranking) e será a base para a divisão dos atletas
nos seus respectivos Ratings.
A quantidade de Ratings dependerá da quantidade total de atletas,
conforme tabela abaixo:

Os 1º, 2º e 3º colocados dos Ratings “A” e “B” receberão premiação,
sendo essa definida pelo comitê organizador e especificada no folder
de divulgação, enviado no grupo de WhatsApp da academia (“Amigos
da TMMinas”).
O folder de divulgação será enviado no grupo com uma semana de
antecedência para que os atletas fiquem cientes das premiações e
outras informações.
Fica resguardado o direito a um atleta entrar em seu Rating de direito
caso houver algum erro comprovado pelo comitê organizador.
Os critérios de pontuação do Torneio de Divisões estão especificados
no item 8.
3. Rachões
Os Rachões visam promover a diversão para aqueles que buscam
descontração nos finais de semana, desta forma, os participantes
jogam no modelo “todos contra todos” disputando no total, 5 rodadas.
Contudo, as colocações nos rachões, somam pontos para o ranking
geral e consequentemente para a classificação nos “Torneios de
Divisões". Os critérios de pontuação dos Rachões estão especificados
no item 7.
4. Inscrições e Horários
Os atletas deverão enviar sua respectiva inscrição até 14h15min do
mesmo dia do torneio (Rachão ou Divisões), através do grupo da TM
Minas no WhatsApp (“Amigos da TM Minas”) ou até 13h00min do
mesmo dia diretamente com os organizadores através do e-mail
(tmminasbh@gmail.com).
Não serão abertas exceções caso a confirmação não ocorra dentro
do horário limite estabelecido.
O horário limite de espera para a chegada dos atletas que
confirmarem presença é o término do último jogo da rodada. Caso não
tiverem mais jogos da respectiva rodada, o atleta perderá a partida por
W.O e será penalizado com menos 2 pontos no Ranking.

5. Pagamentos
Nos Rachões são cobrados os seguintes valores:
 Para mensalistas – R$ 10,00.
 Para diaristas – R$ 20,00.
Nos Torneios de Divisões são cobrados os seguintes valores:
 Para mensalistas – R$ 20,00.
 Para diaristas – R$ 30,00.
O torneio de divisões tem valor mais alto devido a premiação que é
dada aos vencedores dos Ratings A e B.
Os atletas só serão liberados para o aquecimento (bate-bola) assim
que realizarem o pagamento, e enviarem o comprovante para o e-mail
da TM Minas (tmminasbh@gmail.com). Após isso, o comitê organizador
irá liberar as mesas para utilização.
Caso o atleta seja resistente a regra estabelecida, o comitê
organizador deverá tomar as providências.
6. Partidas
As partidas seguirão as atuais regras da CBTM e ITTF, disputadas
no modelo de “melhor de 5 sets”, incluindo os critérios estabelecidos
por essas entidades a respeito de punições por atitudes antidesportivas
dos atletas e árbitros, sendo que o atleta que for penalizado devido as
mesmas será penalizado com 10 pontos no Ranking.
O árbitro da primeira partida será o último atleta a jogar em seu
respectivo Rating ou Rachão na primeira rodada (segundo atleta do
último jogo), caso necessite de mais árbitros, será escalado o primeiro
atleta deste mesmo último jogo do Rating.
7. Pontuação dos Rachões
A pontuação dos Rachões respeitará a quantidade de atletas
presentes no mesmo, sendo contabilizados os pontos com o quórum
acima de 8 atletas, sendo a pontuação descendente de 15 pontos a
partir do 1º colocado. As posições após o 15º colocado receberão 1
ponto.

8. Pontuação dos Ratings
A pontuação dos Ratings respeitará a quantidade de atletas
presentes no mesmo, da seguinte forma:

Caso o Rating seja composto por mais de 10 atletas, as posições
após o 10º colocado receberão 1 ponto.
9. Ranking Geral
A pontuação de cada sábado será acumulada para estabelecer o
Ranking Geral da TM Minas (www.tmminas.com/ranking).
Os atletas que deixarem o torneio antes do término, serão
penalizados com a perda 10 pontos no ranking.
O Ranking geral será zerado a cada 3 (três) meses ou a critério do
comitê organizador conforme premiação a ser estipulada.
10. Critérios de Desempate – Ranking Geral
1. Maior Pontuação em um único torneio.
2. Mais vezes com a maior pontuação em torneios.
3. Maior Pontuação no último torneio (ou torneio mais novo).
4. Atleta mais velho.
11. Divulgação
A divulgação do ranking geral será realizada através do grupo de
WhatsApp da academia (“Amigos da TM Minas”) com o link do site
(www.tmminas.com/ranking), após a atualização feita até 3 dias depois
do torneio.

