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REGULAMENTO ESPECÍFICO – TÊNIS DE MESA – JUVERNS 2021
Art. 1º - As competições serão regidas pelas regras da ITTF, em tudo que não contrariar o
regulamento Geral. Cada escola/delegação poderá inscrever o mínimo de 01 (um) e o máximo de 05
(cinco) atletas, 01 (um) técnico e 01 (um) assistente técnico por naipe. Poderá ser exigido do atleta,
a qualquer tempo, a apresentação de documento de identidade com foto, nos termos do artigo 15 do
regulamento geral dos JUVERNS. O Técnico para participar dos JUVERNS deverá apresentar o
Registro Profissional, expedido pelo Conselho Regional de Educação Física - CREF, com prazo de
validade em dia, para o exercício legal da sua profissão. Caso esteja fora da validade, o mesmo
estará impedido de participar dos JUVERNS.
Art. 2º - O Sistema de Disputa:
a) Para naipes que tenham de três (03) a cinco (05) participantes será utilizado o sistema de rodízio
simples (grupo único);
b) A partir de seis (06) participantes será observado o preenchimento máximo de seis (06) equipes e
mínimo de (03) três equipes por grupo, prevalecendo o preenchimento do grupo de maior número de
equipes na ordem decrescente da direita para a esquerda; e
c) A partir do número de seis participantes por categoria e naipe, a quantidade de grupos será
formada sempre obedecendo à multiplicidade por 02 (dois).
d) Todos os jogos serão disputados em melhor de 05 (cinco) sets.
Art. 3º - Para o desempate entre 02 (dois) atletas na fase de grupos:
a) Confronto direto entre os dois
a) Saldo de sets
b) Saldo de pontos
c) Sorteio
Art. 4º - Para o desempate entre 03 (três) atletas ou mais:
a) Saldo de sets
b) Saldo de pontos
c) Saldo de sets entre os jogadores da fase
d) Saldo de pontos da fase
e) Sorteio
Art. 5º – Os grupos serão formados de acordo com a quantidade de participantes,
devendo ser observado o seguinte:
a) Os cabeças de chave dos grupos A, B, C e D deverão ser obrigatoriamente
os 1ºs, 2ºs, 3ºs e 4ºs classificados no último JUVERNS;
b) Caso, algum dos quatros (04) primeiros classificados no último JUVERNS,
não esteja inscrito nos JUVERNS atual, sua posição de cabeça de chave
será preenchida através de sorteio;
c) As demais posições nos grupos deverão ser preenchidas através de sorteio.
Art. 6º – Nas fases semi-final e final o sistema de disputa será:
Classificação de 1º ao 4º lugar – Cruzamento Olímpico
Vencedor X Vencedor (1º e 2º lugar)

Perdedor X Perdedor (3º e 4º lugar)
Art. 7º - Sobre a raquete:
a) A Raquete pode ser de qualquer tamanho, forma ou peso, mas deve ser plana, rígida e de
madeira;
b) Deve ser coberta com uma borracha simples, com pinos para fora ou para dentro, autorizada pela
ITTF.
c) As cores da borracha estão padronizadas pela ITTF, que são pretas ou vermelhas para o estilo
CANETA e para o estilo CLÁSSICO um lado tem que ser Preto e o outro Vermelho.
d) A face que não for coberta com borracha tem que ser pintada inteiramente de tinta Preta ou
Vermelha (se a borracha for vermelha, o lado sem borracha deve ser preto, e vice-versa).
Art. 8º- Sobre a Vestimenta:
a) Consta de 01 (uma) camisa Manga Curta, 01 (um) Short ou Saia, Meia e Tênis;
b) A camisa NÃO pode ser na cor branca;
c) Não será permitido jogar sem Tênis.
d) Para ter condições de jogo, o atleta deverá estar devidamente uniformizado.
e) O uniforme deverá apresentar o nome da instituição de ensino (escola) à qual o aluno esteja
vinculado, não havendo obrigatoriedade para que tenha o nome do atleta.
Art. 9º - Serão utilizadas mesas Hobby de 25mm e/ou 30mm. Serão usadas bolas 3 estrelas D40+ ou
equivalente, na cor branca. As competições acontecerão no CEEP Profa. Lourdinha Guerra (R.
Antônio Lopes Chaves, 2-90 - Nova Parnamirim, Parnamirim - RN, 59150-570), no dia 02/10/21, com
início às 13h (a programação detalhada será divulgada até o dia 29/09, no site da federação
(www.fpotm.net) e/ou site da CODESP).
Art. 10º - No dia 24/09, às 18:30h, será realizado o congresso técnico (de forma virtual, em razão da
pandemia) para sorteio dos grupos e esclarecimentos gerais sobre a competição. Os técnicos poderão
solicitar o link para participar ao coordenador de arbitragem Tiago Martins, através do telefone (84)
98880-2678 (apenas whatsapp).
Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Subcomissão de Tênis de Mesa e
a Comissão Técnica Desportiva.

