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ETAPAS OLÍMPICAS - 2018 

12 a 14 e 15 a 17 anos 

 

ERRATA - 001 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO – TÊNIS DE MESA 

 

Onde se lê: 

Art. 10 - A vestimenta de jogo consiste normalmente de uma camisa de manga curta, um short 

ou saia, meias e tênis. Outras vestimentas tais como, parte do agasalho não devem ser 

vestidas durante o jogo, exceto com permissão especial do Árbitro Geral. Não será permitido o 

120 uso do uniforme – camisa, bermuda, short ou saia, cuja cor básica seja branca, por 

coincidir com a cor da bola em jogo (que é Branca), fato não permitido pela regra do tênis de 

mesa, em virtude de obstruir e dificultar a visão da bola pelo adversário. Da mesma forma, 

também segundo o regulamento internacional, não será permitido o uso de raquetes com 

borrachas que não sejam nas cores preta e vermelha, em que apareça claramente o símbolo 

de aprovação da ITTF. 

Lê-se: 

Art. 10 - A vestimenta de jogo consiste normalmente de uma camisa de manga curta, um short 

ou saia, meias e tênis. Outras vestimentas tais como, parte do agasalho não devem ser 

vestidas durante o jogo, exceto com permissão especial do Árbitro Geral. Não será permitido o 

120 uso do uniforme – camisa, bermuda, short ou saia, cuja cor básica seja branca, por 

coincidir com a cor da bola em jogo (que é Branca), fato não permitido pela regra do tênis de 

mesa, em virtude de obstruir e dificultar a visão da bola pelo adversário. Da mesma forma, 

também segundo o regulamento internacional, não será permitido na etapa Estadual o uso de 

raquetes com borrachas que não sejam nas cores preta e vermelha, em que apareça 

claramente o símbolo de aprovação da ITTF, e nas Etapas Regionais o Aluno/Atleta poderá 

usar qualquer tipo de raquete. 

 
Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018. 

GEFECE/DGE/SEDUC 
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ETAPAS OLÍMPICAS - 2018 

12 a 14 e 15 a 17 anos 

 

ERRATA - 002 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO – LUTA OLÍMPICA 

 

Onde se lê: 

Art. 11. Ítem 11.3... 

11.3. Serão disputadas as seguintes Categorias de Peso:  
 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO 

Peso Leve (LE) 30 a 40 kg 38 a 47 kg 

Peso Médio (ME) 44 a 52 Kg 53 a 59 kg 

Peso Pesado (PE) 57 a 62 kg 66 a 73 kg 

 

Lê-se: 

Art. 11. Ítem 11.3... 

11.3. Alunos 12 a 14 anos:  
 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO 

Peso Leve (LE) 30 a 40 kg 38 a 47 kg 

Peso Médio (ME) 44 a 52 Kg 53 a 59 kg 

Peso Pesado (PE) 57 a 62 kg 66 a 73 kg 

  

11.4. Alunos 15 a 17 anos:  
 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO 

Peso Leve (LE) 43 a 49 kg 46 a 54 kg 

Peso Médio (ME) 52 a 60 Kg 58 a 69 kg 

Peso Pesado (PE) 65 a 70 kg 76 a 85 kg 

 

 
Porto Velho – RO, 28 de maio de 2018. 

GEFECE/DGE/SEDUC 

 


