REGULAMENTO DA CORRIDA DOS CAMPEÕES & CORRIDA DAS CAMPEÃS 2022
Art. 1 – A Corrida dos Campeões e a Corrida das Campeãs são classificações que levam em consideração
apenas os oito (8) melhores resultados individuais de cada atleta na Categoria Rating da Competição
Individual Olímpica do TMB Distrital.
§ 1o – A Corrida dos Campeões é uma classificação composta por mesatenistas de ambos os sexos
(masculino e feminino), enquanto a Corrida das Campeãs é exclusiva para mesatenistas do sexo feminino.
§ 2o – Para pontuar na Corrida dos Campeões, os (as) mesatenistas devem participar da categoria Rating nas
etapas do TMB Distrital. Somente os (as) atletas que participarem da 1ª, 2ª e 3ª divisões irão pontuar para a
Corrida dos Campeões. Quanto maior for a pontuação do atleta no rating nacional, maiores as probabilidades
de conseguir se inscrever em divisões mais fortes e que pontuam mais para a Corrida dos Campeões.
§ 3o – Para pontuar na Corrida das Campeãs, as mesatenistas devem participar da categoria Rating nas etapas
do TMB Distrital, se inscrevendo na 1ª Divisão Feminina.
§ 4o – Os resultados obtidos pelos atletas nas Competições por Equipes, Duplas, Duplas Mistas e Competições
Individuais de Ranking não somam pontos para a Corrida dos Campeões e nem para a Corrida das Campeãs.
§ 5o – A previsão da FTMDF é realizar 9 etapas do TMB Distrital em 2022, de modo que os 8 melhores
resultados dos atletas serão contabilizados para a Corrida dos Campeões/Corrida das Campeãs. Entretanto,
se por qualquer motivo, a FTMDF realizar 8 ou menos etapas do TMB Distrital em 2022, todos os resultados
obtidos pelos atletas na Categoria Rating serão considerados para a Corrida dos Campeões e Corrida das
Campeãs. Além disso, todas as etapas do TMB Distrital terão o mesmo peso para a Corrida dos Campeões.
Art. 2 – As pontuações que podem ser acumuladas para a Corrida dos Campeões e Corrida das Campeãs são:
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* A pontuação obtida pelos (as) atletas na 1ª, 2ª e 3ª divisões só será somada na Corrida dos Campeões,
enquanto a pontuação obtida na 1ª Divisão feminina só será somada na Corrida das Campeãs.
Art. 3 – O (a) atleta que somar mais pontos durante o ano será o (a) Vencedor da Corrida dos Campeões,
enquanto a atleta que somar mais pontos durante o ano será a Vencedora da Corrida das Campeãs.
Parágrafo único – Caso dois ou mais atletas empatem na pontuação, os critérios de desempate para definir as
colocações dos atletas em qualquer circunstância, seguindo esta ordem, são:
I- Maior pontuação no Rating Nacional;
II- Maior evolução no Rating Nacional (maior diferença positiva entre a pontuação no rating nacional no início e
no final do ano de 2022);
III- Maior número de medalhas de ouro (1º lugar) na 1ª divisão
IV- Maior número de medalhas de prata (2º lugar) na 1ª divisão
V- Maior número de medalhas de bronze (3º lugar) na 1ª divisão
VI- Data de nascimento (menor idade);
Art. 4 – A Corrida dos Campeões e a Corrida das Campeãs serão atualizadas mensalmente, conforme as
etapas do TMB Distrital forem realizadas.
Art. 5 – Casos de indisciplina serão avaliados pela Comissão Disciplinar do TJD da FTMDF.
Art. 6 – O (A) Campeão (Ã) da Corrida dos Campeões será indicado pela FTMDF para a Bolsa Atleta Olímpica
DISTRITAL.
Parágrafo único – A Corrida das Campeãs não possui qualquer vínculo com a indicação para a Bolsa Atleta
Olímpica Distrital.
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