O Tênis de Mesa é 3º esporte mais praticado no país, conforme o Atlas do Esporte
Brasileiro, com aproximadamente 24 milhões de praticantes (na sua forma de lazer:
Pingue-Pongue.
A CBTM em seu cadastro possui mais de 20.000 atletas filiados, sendo esta audiência
composta por 80% de homens e 20% de mulheres, com praticantes em todas as
faixas etárias e tendo uma concentração maior (45%) entre 21 a 39 anos.
A Copa Brasil Série Prata é um evento, em nível regional e nacional, aberto à
participação de atletas de fim de semana, na faixa etária de 08 a 80 anos, de todas as
categorias (estudantes, praticantes de esportes diversos, veteranos e atletas
portadores de necessidades especiais), que visa trazer parte destes 20 milhões de
praticantes da modalidade lazer para práticas mais freqüentes e dentro dos mais de
350 clubes especializados que temos no Brasil.
Com isso, o esporte será favorecido no sentido de haver uma movimentação intensa
fomentada pela prática gerando mais vendas, mais patrocínios e mais apoio para os
clubes e treinadores – proporcionando, assim, o aparecimento ou desenvolvimento de
mais atletas.
Estes Eventos, além do caráter competitivo, têm a intenção de integrar esses atletas,
fortalecer o convívio social entre os participantes, entreter, torná-los cadastrados e
propiciar o aproveitamento turístico da cidade-pólo, onde e etapa será realizada.
Para que o atleta possa jogar e participar deste circuito ele deverá estar vinculado a
um clube formal, agremiação ou associação espontânea, sendo que as Associações
Espontâneas deverão estar filiadas à Federação Local, gerenciadora da cidade pólo,
e/ou à CBTM, com cadastro ativo e em dia com a TRA.
As Associações Espontâneas são uma reunião de amigos que gostam do Tênis de
Mesa e resolvem se organizar, criando uma Associação entre eles, bastando para isso,
um mínimo de (03) três pessoas, sendo ao menos (01) uma delas, maior e capaz, uma
vez que seu CPF será utilizado para celebrar a criação da respectiva Associação, que
embora seja um tipo simplificado de entidade vinculada às Federações e à CBTM,
prescinde da responsabilidade de uma pessoa maior que possa agir em nome de seus
filiados, junto às entidades de administração desportiva, conforme preleciona Nota
Oficial - 06-10-CBTM-EVE-CRIAÇÃO_ASSOCIAÇÃO_ESPONTANEA(00), publicada
em notas oficiais permanentes e também na página de procedimentos da Série Prata.
A criação das Associações Espontâneas é uma iniciativa pioneira da CBTM com o
objetivo de simplificar os processos burocráticos, ora existentes, permitindo assim, que
qualquer cidadão possa estar filiado e praticar seu esporte preferido, participando de
competições referendas pela CBTM.
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A Copa Brasil Série Prata é realizada, em princípio, num único dia, preferencialmente
no domingo, permitindo a redução de custos para os atletas, com menos dias de
hospedagem e afins. Em contrapartida, aqueles que quiserem aproveitar a viagem
para fazer turismo na cidade pólo, terão o sábado livre para realização de passeios.
A ideia de se identificar as Cidades-Pólo é aproximar a realidade dos grandes centros
das regiões brasileiras com grupos de cidades que são consideradas dentro de suas
regiões ou sub-regiões como potenciais turísticas e econômicas, com comércio
fortalecido e que totalizem em cada grupo, aqui identificado como Pólo, um número de
aproximadamente (01) um milhão e habitantes.
Vale destacar que, com a atual população do Brasil, em torno de 200 milhões de
habitantes, teremos 200 Cidades-Pólo ativas, distribuídas entre as (05) cinco regiões
brasileiras e realizando eventos desta natureza.
A proposta é fazer até (800) oitocentos eventos, sendo (04) quatro etapas em cada
cidade-pólo, considerando a definição das 200 cidades, o que alcançará um número
entre 500 a 1000 atletas em cada etapa, o que contabilizará um número entre 400.000
a 800.000 mil atletas em todas estas etapas.
Os atletas participantes serão premiados com troféus e/ou medalhas.
Em sede de valor de inscrição para participação do evento sugerimos a quantia de
R$ 60,00 (sessenta reais), onde o sistema utilizado será similar ao que acontece hoje
nas maratonas de atletismo, onde o atleta recebe um kit, contendo uma camiseta, uma
raquete e bolinhas, diploma e medalha de participação, caso não esteja entre os (03)
três melhores. No caso daqueles que subirem ao pódio receberão medalhas de
campeões.
Todas as etapas deste circuito contarão ponto para o RATING NACIONAL e para o
RANKING REGIONAL SÉRIE PRATA, que será um circuito e ao final do período, os
melhores serão premiados numa bonita festa de encerramento.
As Federações terão preferência para organizar o evento, sendo que o Projeto Piloto,
em que estão definidas (02) duas das cidades-pólo, da região sudeste (São Paulo e
Rio de Janeiro) a CBTM irá tomar frente. Posteriormente, as demais etapas do circuito,
conforme já explicitado, e caso as federações tenham interesse, serão por elas
organizadas. Caso as mesmas não tenham interesse, um clube (aprovado pela
Federação) ou empresa de organização de eventos, devidamente registrada e
legalizada, poderão organizar o evento.
Os eventos deverão seguir um padrão de qualidade, de acordo com o previsto no
PROCEDIMENTO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE SÉRIE PRATA, publicado no
site da CBTM, na página Série Prata.

Contatos :
Omar Gomes Barbosa – Coordenador Geral da Serie Prata
E-mail : omar@cbtm.org.br
Fone : 21 – 2579-0650 – ramal 103 celular : 21 – 9273-4012
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