
 

 

REGULAMENTO 

TORNEIO DE FUTMESA 2023 DA APCEF/MG 

 

A Diretoria da APCEF/MG anuncia aos associados que no ano de 2023 vão ser 

realizados torneios internos de FUTMESA, utilizando diferentes formações de 

duplas. Segue regulamento detalhado:  

 

I – DAS DATAS 

 

a) TORNEIO DE FUTMESA 2023 - 1ª ETAPA - 25 de março 

b) TORNEIO DE FUTMESA 2023 - 2ª ETAPA - 01 de julho 

c) TORNEIO DE FUTMESA 2023 - 3ª ETAPA - 23 de setembro 

 

II – DAS PREMIAÇÕES 

 

Em cada etapa serão premiados com troféus ou medalhas as três duplas 

melhores colocadas. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para cada torneio serão realizadas somente pela área do usuário 

(acesso pelo site ou App da APCEF/MG).  

Os valores para cada etapa serão de R$ 25,00 para a dupla e somente um 

parceiro da dupla deve efetuar a inscrição.  

Deverá haver o mínimo de 5 (cinco) duplas inscritas para que a etapa aconteça 

em cada uma das três categorias disponíveis: Masculino, Feminino e Infantil 

(menores de 15 anos). Não é permitida a participação de duplas mistas 

(masculino e feminino ou adulto e infantil) 

 

IV – DOS PARTICIPANTES E MODALIDADES 

 

Podem participar das etapas somente sócios efetivos e contribuintes, bem como 

seus dependentes. Não é permitida a participação de convidados.  

Cada equipe deverá ser composta por 02 (dois) atletas, e os mesmos poderão 

jogar somente por uma equipe. Em caso de contusão de um dos atletas da dupla, 

não será permitida substituição e a partida será dada por encerrada com vitória 

da dupla adversária. 

 



 

 

 

 

V – REGRAS 

As competições serão disputadas de acordo com as regras oficiais da 

Confederação Brasileira de FUTMESA. Todos os jogos, em todas as fases, 

serão disputados em 01 (um) set.  

Nas partidas, a dupla que alcançar primeiro os 12 (doze) pontos será 

considerada vencedora do set.  A pontuação máxima de empate durante um set 

é de 11 (onze) e vai a três.  

A partida deverá ser disputada em melhor de 1(um) set para sagrar a dupla 

vencedora. Os jogadores deverão mudar o lado da mesa logo após o 6º ponto. 

 

 

VI – SISTEMA DE DISPUTA 

 

Será divulgado em breve – depende do número de inscrições recebidas. 

 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos coordenadores do 

evento. 

 

Cláudio Rabelo 

Diretor de Esportes da APCEF/MG 

 


