
 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TÊNIS DE MESA – REGULAR e ACD 
 

1. A Competição de Tênis de Mesa dos Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do 

Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos 

Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com a realização da 

Federação Paranaense de Tênis de Mesa, com apoio das Prefeituras Municipais e da 

Federação Paranaense do Desporto Escolar , obedecerá às  Regras  Oficiais  da  

International  Table  Tennis Federation  -  ITTF,  adotadas  pela  Confederação  Brasileira  de  

Tênis  de  Mesa  -CBTM, observando-se as adaptações deste Regulamento. 

2.  A data da competição será dia  08/08/2021  no Município de Toledo. O local do evento será 

no Clube Yara. Endereço: Av. Maripá, S/n - Jardim Recanto, Toledo - PR, 85904-460 

3. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas 

Municipais, Estadual, Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o 

previsto na Constituição Federal do Brasil. 

4. Cada estabelecimento de ensino poderá ter confirmado para a competição de 02 alunos por 

categoria e sexo para o Ensino Regular e 02 alunos para o ACD.  

5. O Campeonato de Tênis de Mesa será disputado apenas na categoria INDIVIDUAL: masculino e 
feminino para o regular e ACD. 

6. Idade dos participantes: 
6.1 Para os alunos do Regular, as faixas etárias a serem adotadas são: 

  Categoria 15-17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006. 

  Categoria 12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2010.  

 

6.2 Para os alunos com deficiência-  ACD 

    Categoria 11 A 13 Anos: alunos nascidos em 2008, 2009, 2010. 

    Categoria 14 a 17 Anos: alunos nascidos em 2004, 2005, 2006 e 2007. 

 

7. Condição de Participação: Poderão participar alunos da Educação Básica do Ensino Regular, 

Educação de Jovens e Adultos devidamente matriculados e frequentando ou participando 

ativamente das aulas on-line. 

  

8. Matricula:  

8.1. A data da matricula dos alunos da categoria 12 a 14 anos será até 30/04/2021. 

8.2.  Para a categoria 15 a 17 anos e alunos com deficiência (ACD): Sem data limite de matricula, 

desde que esteja matriculado e frequentando ou participando ativamente das atividades on line 

em um estabelecimento de ensino. 

9. Inscrições: As mesmas deverão ser feitas até dia 04/08/2021 através de fichas  disponibilizadas 

no site: www.jogosescolares.pr.gov.br (enviar eletronicamente no e-mail do NRE de sua 

região). 

Apucarana nreapucaranajeps@esporte.pr.gov.br 
AM Norte nreamnortejeps@esporte.pr.gov.br 
AM Sul nreamsuljeps@esporte.pr.gov.br 
A. Chateaubriand nreassischateaubriandjeps@esporte.pr.gov.br 
Campo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br  
Procópio nrecornelioprocopiojeps@esporte.pr.gov.br  
Curitiba nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 

Jacarezinho nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 
Londrina nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 
Maringá nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 
Loanda  nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranaguánreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranavaí nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 
P. Branco nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 
Pitanga nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 
P. Grossa nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 
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Dois Vizinhos nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br. 
Foz do Iguaçu nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br  
Francisco Beltrão nrefranciscobeltraojeps@esporte.pr.gov.br 
Goioerê nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 
Guarapuava nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 
Irati nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 
 Ivaiporã nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br 
 
 
 

T. Borba nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 
Toledo nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 
Umuarama nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 
U. Vitória nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 
W. Braz nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 
L. do Sul nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@seet.pr.gov.br 

 

 
 

10. Para o alunos com deficiência( ACD), a competição será para alunos  DI, DF e SD. 
11. Os uniformes deverão estar em conformidade com as regras oficiais em vigor no país pela 

CBTM, sendo que a camisa não poderá ser da cor branca, com exceção de uma faixa, de no 
máximo 10 mm, na gola ou mangas. O calção não poderá ser na cor branca, listrado ou xadrez, 
com exceção de uma faixa de no máximo 10 mm. Os uniformes de todos os alunos do 
estabelecimento de ensino deverão ser iguais (modelo e cor). Em caso contrário, será 
encaminhado relatório à Comissão de Ética para as providências legais. 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da Federação Paranaense de Tênis de 
Mesa/ SEED/Paraná Esporte. 

 
13. REGULAMENTO TÉCNICO 
13.1 Serão incluídos nas chaves tecnicamente elaboradas pela coordenação do evento, os alunos 

inscritos para os jogos escolares fase final – estadual.   
13.2 Para primeira fase, os alunos serão sorteados em grupos. Jogam entre si, classificam-se os 

dois primeiros de cada grupo. Na segunda fase os 2 primeiros colocados de cada grupo, serão 
distribuídos em uma chave de eliminatória simples, os primeiros colocados de cada grupo serão 
dirigidos, e os segundos colocados serão sorteados, sendo que, os atletas do mesmo grupo na 
primeira fase, não poderão se cruzar já na primeira rodada.    

 
14. Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar os melhores 2º lugares de todos os 
grupos da Fase Classificatória (GRUPOS), para a próxima Fase:  

 14.1.  Os grupos com maior número de atletas, terão eliminados todos os pontos e resultados 
obtidos nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com 
mesmo número de atletas, para posteriormente passar para o item 13.2. “Caso todos os 
grupos tenham o mesmo número de atletas passar-se-á automaticamente para o item 
13.2.”  

14.2.  Serão classificados os 2º lugares que:  
14.2.1 Média de sets average (nº de sets recebidos divididos pelo nº de sets feitos, 
divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. Classifica-se o menor coeficiente); serão 
desconsiderados os jogos do(s) atleta(s) eliminados para igualar os grupos.  
 14.2.2 Média de sets pró (nº de sets feitos divididos pelo nº de jogos efetuados na fase. 
Classifica-se o maior coeficiente);  
14.2.3 Média de pontos pró (nº de pontos feitos dividido pelo nº de jogos efetuados na 
fase. Classifica-se o maior coeficiente);  
14.2.4 Sorteio.  
OBS.: Para classificação por Critério Técnico, utilizar-se-á inicialmente o primeiro 
critério. Em caso de empate e haja a necessidade de classificar um ou mais atletas, 
passa-se ao segundo critério e assim por diante.  
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CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS  PARA O JOGOS ESCOLARES 
BRASILEIROS DE 12 A 14 ANOS. 

 

1. 02 atletas por sexo, inscritos e participantes da competição realizada pela Federação Paranaense 
de Tênis de Mesa 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1.  O atleta deverá ter sido 1º e 2º colocado na prova do individual no masculino e feminino  
 

2. Critérios para convocação dos Técnicos para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares 
Brasileiros. 

2.1.1. Equipe Feminina - Técnico da que tiver a atleta campeã da prova do individual. 
2.1.2. Equipe Masculina - Técnico da que tiver o atleta campeão da prova do individual. 
2.1.3. Se houver coincidência de técnico campeão do feminino e masculino será 
convocado o técnico vice-campeão com maior numero de medalhas na competição. 

1.2.  O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS PARA O JOGOS DA JUVENTUDE DE 15 A 
17 ANOS. 

 

1. 02 atletas por sexo, inscritos e participantes da competição realizada pela Federação Paranaense 
de Tênis de Mesa 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1.  O atleta deverá ter sido 1º e 2º colocado na prova do individual no masculino e feminino 
participantes da competição realizada pela Federação Paranaense de Tênis de Mesa 
2021 

 
2. Critérios para convocação dos Técnicos para representar o Estado do Paraná nos Jogos da 
Juventude. 

2.1.1. Equipe Feminina - Técnico da que tiver a atleta campeã da prova do individual. 
2.1.2. Equipe Masculina - Técnico da que tiver o atleta campeão da prova do individual. 
2.1.3. Se houver coincidência de técnico campeão do feminino e masculino será 
convocado o técnico vice-campeão com maior numero de medalhas na competição. 

1.2.  O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA AS PARALIMPIADAS ESCOLARES 

 
1. Critério para convocação dos atletas para representar o Estado do Paraná nas Paralímpiadas 
Escolares Etapa Nacional: 

1.1.  Atletas primeiros colocados participantes da competição realizada pela Federação 
Paranaense de Tênis de Mesa 2021, de acordo com a faixa etária, sexo, modalidade e 
classificação funcional. 

1.2.  Quando houver mais de um atleta 1º colocado serão adotados os seguintes 
procedimentos: 
a. Será feito uma análise técnica dos atletas participantes da competição, pelos 
professores representantes dos atletas com deficiência participantes e presentes na 
mesma.  
b. Caso haja empate será feita a opção pela idade, prevalecendo o mais velho. 
Obs: Na desistência de participação do atleta campeão, será convocado o 2º, 3º 
colocado e assim sucessivamente. Os atletas convocados deverão estar fisicamente 
aptos para integrar a Delegação do Estado do Paraná. 
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2. Critério para convocação do Técnico para representar o Estado do Paraná nas Paralimpiadas 
Escolares Etapa Nacional: 

2.1.  Será convocado o técnico que tenha sido inscrito e participado e que obtiver o maior 

número de medalhas de ouro. Se houver empate nas medalhas de ouro, o desempate 
será nas medalhas de prata e bronze. Persistindo o empate, o desempate será pela 
soma da pontuação obtida na competição.  

2.2.  O Regulamento das Paralimpiadas Escolares – Etapa Nacional, NÃO permite a 
participação de técnicos sem registro do CREF. O professores/técnico convocado deve 
estar com o CREF em dia. Para STAFF não é obrigatório à apresentação do CREF. 

 


