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NOTA OFICIAL – CAMPEONATO PAULISTA UNIVERSITÁRIO DE TÊNIS DE EMSA

TÊNIS DE MESA

Informações e inscrições:
Marcos Yamada: yamadamarcos@hotmail.com
Diretoria da FUPE: fupe@fupe.com.br

Informações – fupe@fupe.com.br
www.fupe.com/br /www.juesp.com.br
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NOTA OFICIAL – CAMPEONATO PAULISTA UNIVERSITÁRIO DE TÊNIS DE EMSA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Local:
Local: A.D.R. Itaim Keiko / Butterfly – Rua Paracatú, nº 490 – Metro Saúde – São Paulo
SITE: www.itaimkeiko.com.br

Data:
07 de Maio – Individual (Seletiva JUBs)
04 de Junho – Equipes (Seletiva JUBs)
03 de Setembro – Individual (Seletiva JUBs) DATA EDITADA
29 de Outubro – Duplas e Individual
Horário:
Horário de início: 08 horas e 30 minutos
Credenciamento Técnico: Os representantes legais ou atletas deverão realizar os
credenciamentos, apresentando Documento Oficial e Carteirinha da FUPE, no local do evento
às 08h.00min.

Informações – fupe@fupe.com.br
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PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

ATLETAS DE ENTIDADES CADASTRADAS/ ATLÉTICAS OU DEPARTAMENTOS DE ESPORTE
Passo1 : Cadastro de Entidade – Acesse www.juesp.com.br e faço o cadastro da sua Entidade, você receberá o
Login e a Senha.
Passo 2 : Cadastro de Atleta – Acesse www.juesp.com.br e faça o cadastro de todos os atletas. O Cadastro de
Atleta tem custo anual de R$ 30,00. Para retirar a carteirinha apresentar Termo de Responsabilidade,
Comprovante de Pagamento no dia e local da competição.
Passo 3: Inscrição: Acesse a intranet no www.juesp.com.br e insira os atletas nas respectivas modalidades,
provas e categorias. Após finalizar a inscrição, gerar a FICHA, conferir, imprimir, assinar e encaminhar para

bruno@fupe.com.br e yamadamarcos@hotmail.com com o comprovante de pagamento da inscrição e do
pagamento do cadastro de atleta.
ATLETAS DE ENTIDADES NÃO CADASTRADAS/ SEM VÍNCULO COM ATLÉTICAS OU DEPARTAMENTOS
DE ESPORTE
Passo 1: Acesse o www.juesp.com.br e faça seu cadastro de atleta selecionando (Sem Entidade) e envie e-mail
para bruno@fupe.com.br e yamadamarcos@hotmail.com indicando a modalidade, categoria, peso ou prova
com o Comprovante de Pagamento da inscrição e do Cadastro Anual de Atleta (R$ 30,00)
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA – 3763
CONTA – 02511-5
FAVORECIDO – Marcos S Yamada
TAXAS 2017
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: R$ 35,00 (Trinca e cinco reais)
COMPETIÇÃO DE DUPLAS: R$ 60,00 (Sessenta Reais)
COMPETIÇÃO DE EQUIPES: R$ 80,00 (Oitenta reais)
CADASTRO ANUAL DE ATLETA: R$ 30,00 (Trinta reais)
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CONTATOS
Sede da FUPE
Rua Manoel da Nóbrega, 802, Sala 04 –
São Paulo, CEP 04001-002.
bruno@fupe.com.br

Conferência da Grande Campinas
Delegada Regional: Karina Saraiva
E-mail:karinasaraiva@fupe.com.br
(19) 9-9635-7507

Conferência da Grande São Paulo
Superintendente: Kallel Brandão
kallel@fupe.com.br
(11) 9-7118-3872
Conferência do Vale do Paraíba
Delegado Regional: Prof° Vinícius Braga
E-Mail: vinicius_vp@fupe.com.br
(12) 9-9648-3670 / 9-8234-1295 / 9-91324342 / 9-8872-6881

Conferência de Ribeirão Preto
Delegado Regional: Prof° Silvio Caporal
E-mail: silviorp@fupe.com.br
(16) 9-8112-5303
Conferência da Baixada Santista
Delegado Regional: Yanne Toledo
E-mail: yanne.toledo@hotmail.com
(19) 99460-1717

REGULAMENTO
As entidades terão direito de inscrever um NÚMERO LIMITADO de atletas para competirem nas COMPETIÇÕES
apresentadas nesse regulamento.
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 no momento da competição.
NÃO HAVERÁ LIMITE DE IDADE PARA PARTICIPAÇÃO NESTES EVENTOS.
Art. 1- Esta modalidade é aberta para inscrições de competidores do sexo masculino e feminino.
Art. 2- Durante os jogos serão obedecidas às Regras Oficiais vigentes da ITTF (Federação Internacional de
Tênis de Mesa), ressalvando-se o disposto nos demais artigos deste Regulamento.
o

Art. 3 - Durante o ano, serão disputadas 04 provas: Equipes, duplas e 2 individuais.
o

Art. 4 - Provas por equipes, teremos a série ouro (atletas federados, ex-federados, mais outros com nível forte),
serie prata (atletas NUNCA federados e outros com nível fraco). As inscrições serão avaliadas com base no
ranking nacional e estadual dos atletas, e a comissão organizadora poderá reclassificar, conforme o nível técnico
do grupo.
o

Art. 5 - Provas de duplas, teremos a série ouro (atletas federados, ex-federados, mais outros com nível forte),
serie prata (atletas NUNCA federados e outros com nível fraco). As inscrições serão avaliadas com base no
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ranking nacional e estadual dos atletas, e a comissão organizadora pode reclassificar, conforme o nível técnico do
grupo.
o

Art. 6 - Provas individuais, teremos a série ouro (atletas federados, ex-federados, mais outros com nível forte),
serie prata (atletas nunca federados e outros com nível fraco). As inscrições serão avaliadas com base no ranking
nacional e estadual dos atletas, e a comissão organizadora pode reclassificar, conforme o nível técnico do mesmo.
o

Art. 7 - O modelo de disputa em equipes o "Corbillon (davis)" (A,B,dupla,A,B x X,Y,dupla,Y,X) com 02 ate 04
jogadores.
o

Art. 8 - O sistema de disputa entre as entidades será definido em função do número de inscritos, podendo ser no
sistema "Round Robin" (um contra todos) completo, ou "Round Robin" na 1a fase e "play-off" na 2a fase, ou ate
mesmo eliminatória simples, caso haja um numero muito elevado, adaptando-se assim ao horário da competição.
Parágrafo Primeiro: Cada entidade deverá inscrever as equipes, duplas e atletas na ficha padronizada da FUPE,
sendo que os prazos para envio serão informados em Notas Oficiais.
Parágrafo segundo: Será considerado campeão/ã do ano a entidade que obtiver a maior pontuação na somatória
de todos os seus atletas, em todas as categorias em disputa, conforme tabela abaixo:
SÉRIE OURO
1º Lugar – 130 pontos
2º Lugar – 80 pontos
3º Lugar – 50pontos
4º Lugar – 30 pontos
5º Lugar – 20 pontos
6º Lugar – 14 pontos
SÉRIE PRATA
1º Lugar – 13 pontos
2º Lugar – 08 pontos
3º Lugar – 05 pontos
4º Lugar – 03 pontos
5º Lugar – 02 pontos
6º Lugar – 01 ponto
Art. 9- Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador.
SELETIVA JUBS 2017
Farão parte da seletiva para o JUBs 2016 as duas etapas individuais e a etapa por equipes do Campeonato
Paulista Universitário 2016. Tendo, cada etapa, o seguinte peso:
Etapa por equipes: Peso 1
Etapa individual de Maio: Peso 1
Etapa Individual Segundo Semestre: Peso 2
Os atletas participantes da série ouro de cada etapa pontuarão, conforme a seguinte tabela de pontos:
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SÉRIE OURO
1º Lugar – 130 pontos
2º Lugar – 80 pontos
3º Lugar – 50pontos
4º Lugar – 30 pontos
5º Lugar – 20 pontos
6º Lugar – 14 pontos
*Todos os atletas da equipe campeã receberão a pontuação total referente a colocação da equipe.
** A etapa individual do segundo semestre terá peso dobrado
Ao final das três etapas, será selecionado para o JUBs o atleta com maior pontuação, caso ele não atenda os
critérios de idade e participação do regulamento do JUBs, ficará com a vaga o atleta melhor colocado que atenda
os critérios.
DISPOSIÇÕES FINAIS
A FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES não se responsabilizará por eventuais acidentes
que possam ocorrer com os atletas durante as lutas, prestando tão somente os primeiros socorros.
Cada entidade, em concordando com os termos deste Regulamento, deverá indicar uma pessoa para representála no dia do evento, que deverá estar devidamente credenciado pela FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA
DE ESPORTES para ter livre acesso a todas as dependências do local do evento.
Previamente a realização dos torneios, haverá um Congresso Técnico onde as entidades deverão fazer-se
presentes na pessoa de um responsável, para eventuais esclarecimentos.
Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no Congresso.
As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos em regulamento, serão analisados em Congresso Técnico e
no dia do torneio pela comissão organizadora do evento.
A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento.

Diretor de Modalidade: Marcos Yamada
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