COMITÊ INTERNACIONAL
DE TÊNIS DE MESA PARAOLÍMPICO
Versão em Português: Edimilson Pinheiro

Assembléia do Comitê Executivo de Esportes
Ata do encontro realizado nos dias 22, 26 e 28 de setembro
durante os Jogos Paraolímpicos de Atenas - Grécia.
PRESENTES: Christian Lillieroos (CL) (Chairperson), Raúl Calín (RC), Linda Chen (LC), Silas Chiang
(SC), Jiri Danek (JD), Øivind Eriksen (OE), Aart Kruimer (AK), Leandro Olvech (LO), Nico
Verspeelt (NV), Gaël Marziou (GM)
RECEPÇÃO: O presidente recepcionou todos os membros do encontro. O
SAEC notificou que alguns membros não puderam se juntar: Vincent Boury and Alison Burchell.
1. CONFIRMAÇÃO DA ATA: As atas do encontro foram realizadas de 20 a 21 de março em Bonn onde foram
confirmadas e assindas (Sim: 7, não: 0, abstenções: 1):
2. CHAIRPERSON S REPORT: A SAEC notificou que o relatório do presidente inclui:
2.1 Marketing e Patrocínio para IPTTC. Reunião com a Donic em 27 de setembro.
2.1 Relatório da Reunião com Federação dos Jogos Islâmicos Femininos (setembro de 2005). Eles querem ter
o torneio sansionado pelo IPTTC:
O assunto é sobre a discriminação contra as mulheres em termos de religião. JD deve investigar os detalhas
para que o IPPTC tome uma decisão.
2.2 Nenhuma informação, apenas no próximo Encontro do Conselho de Esportes..
2.3 O classificador sênior Sheng Wu vs. CTPC situação: um encontro entre as partes envolvidas será realizado.
2.4 Eleições futuras do IPTTC e assembléia.
Nenhuma assembléia nos Jogos Paroalímpicos (2004 e 2008). 3 membros não puderam ser eleitos. É necessário
fazer uma mudança no regulamento na Suiça em 2006. Baseado numa mudança excepcional do IPTTC, nós
temos que mudar isto.
2.5 Apresetanção para as nações do novo ranking, a apresentação foi feita por GM para todos os membros.
2.6 Apresentação para as nações de uma proposta de uma defininação básica de eligilidade . A apresentação
foi realizada por AK para os membros.
O SAEC resolveu:
i) Manter os mandatos dos presidente, representante dos atletas e do médico oficial até a próxima assembléia
em 2006.
ii) Foi aceita a moção: A assembléia geral será realizada no Campeonato Mundial da Suiça e serão eleitos os
membros do Comitê Executivo. Exceto para os representantes regionais.
O SAEC pediu:
a) CL indagar ao IPC para que se cientifique sua posição sobre os Jogos Femininos Islâmicos.
3. RELATÓRIO DO VICE-PRESIDENTE : o SAEC nofiticou o relatório do vice-presidente:
3.1 Protocolar e promover um critério sobre premiação para os melhores jogadores e jogadoras paraolímpicos
e o melhor árbitro.

3.2 Presentes e camisetas para o SAEC: nenhum progresso.
3.3 Prêmio para Georgios (Coordenador de Competição em Atenas)
O SAEC resolveu:
i) Comprar um presente e dar para Georgios no dia 24 de setembro.
ii) Não implementar esses prêmios durante os jogos, pois é muito díficil de finalizar a tarefa.
O SAEC perguntou:
a) LC, LO e VB a criar um critério para o melhor jogador.
4. RELATÓRIO FINANCEIRO:
O SAEC resolveu:
i) Co-optar OE como tesoureiro até WC 2006. (sim: 8, não: 0, abstenções: 0)
ii) Garantir 30 dias ao invés de 12 dias de alimentação para JD, GM, CL e LO durante os Jogos Paraolímpicos.
5. RELATÓRIO DO SECRETÁRIO GERAL
5.1 comunicação:
É preciso de aumentar a comunicação (IPC Carta Informativa).
5.2 Aumentar a participação das mulheres no tênis de mesa: nenhum progresso foi realizado.
5.3 Relatório de um Encontro para Planejamento Estratégico com IPC foi adiado;
5.4 LO, NV, AB e OE trabalhar com seminários educacionais para Diretores de Torneios e assuntos financneiros
O SAEC pediu:
a) OE pesquisar quais são os direitos do IPTTC com relação as figuras do Tênis de Mesa na Paraolimpíada.
6. Relação de União entre ITTF-ITTC:
6.1 Encontro com ITTF: Presidente Adham Sharara será de 26-28 em Athenas
8. RELATÓRIO DO OFICIAL DE DESENVOLVIMENTO:
8.1 Conferência de Técnicos no final do Torneio de Toluca (Dezembro de 2004)
8.2 Banco de Dados e Preparação de Técnicos, Manual, Certificação e Recursos Didáticos
8.3 Diplomas para os técnicos da Malásia: nenhum progresso.
8.4 TD e Torneio com educação organizacional e manual: 80% feito.
8.5 Ensino para árbitros: trabalho em andamento
8.6 Ensino para juízes, guia e video: entre 285 e 295 certificados em nosso banco de dados.
8.7 Desenvolvimento para as mulheres e os deficientes severos em todas as áreas. Adiado para o próximo
encontro
O SAEC resolveu:
i) Aceitar essa moção: adicionar ao Livro de Regras que os organizadores de campeonatos regionais devem
fornecer estrutura para seminário de Delegados de Torneio. (sim: 7, no: 0, abstenções: 1)
O SAEC pediu:
a) LO, VB, CL e AK para criar um grupo de trabalho para os 8.1 e 8.2.
9. RELATÓRIO DO REPRESENTANTE DOS ATLETAS:
10. RELATÓRIO DOS OFICIAIS DE TORNEIO:
10.1 Informação sobre torneio no site (fichas de inscrição, informação e eventos realizdo, pro forma e inscrições.
10.2 O Campeonato Mundial de 2006 em Montreux e proposta de um evento de teste.
10.3 Progresso nos regionais 2005:

Asia - Kuala Lumpur (Malásia)
Europeu - Jesolo (Itália)
América - Mar del Plata (Argentina)
África e Oriente Médio - Cairo (Egito)
10.4 Programa de Computador para competição (Raúl, Nico and Dr Wu).
Base de dados do Excel de fácil uso. A apresentação de todos resultados dos eventos está pronta. Precisa
somente integrar uma automatização de sorteio que deverá ser feita por Dr Wu até o final desse ano.
10.5 Copa do Mundo de Equipes 2005.
10.6 Cancelamento do evento OPEN em torneios de fator 50 e 80, e a inclusão de evento de DUPLAS.
10.7 A necessidade por uma acomodação acessível, locais de jogos, quatros para torneios: LO escreveu o
documento Acessibilidade Cheque Lista a ser revisado.
10.8 Treinamento para resultados oficiais: cancelado, nenhuma necessidade especial, é responsabilidade do
TD informar aos organizadores sobre um programa de divulgação de resultados.
10.9 Mudanças para 2008: menor número de jogos e mesas necessárias. Será aplicado também nos regionais
de 2007.
10.10 Dispensar o novo (PNS) atletas dos campeonatos regionais a partir de 2007 e um menor número de
classificadores.
10.11 TD coordenação: TD plano de educação; incluindo manual, seção de seleção, examinação, formulários
de inscrição, uma lista de conferência e uma explicaçào dos items dessa lista de conferência.
10.12 Aberto da Polônia apenas para classes 4-5.
O SAEC resolveu:
i) Rejeição do Aberto da Polônia apenas para classes 4-5, devem existir todas as classes no torneio.
ii) Aceitar essa moção: Explicação que uma evento de tetra não pode ser contado para pontos no ranking. (sim:
7, no: 0, abstenções: 0)
iii) Aceitou essa moção: Mudar as regras para requerer TD adjuntos para o Campeonato Mundial. (sim: 7, não:
0, abstenção: 0)
iv) Aceitou essa moção: Mudar as regras para requerer 1 árbitro + 4 árbitros adjuntos para o Campeonato
Mundial. (sim:7, não: 0, abstenção: 0)
v) Aceitou essa moção: Mudar as regras para requerer 1 árbitro + 4 árbitros adjunto para os Jogos Paraolímpicos.
(sim: 7, não: 0, abstenções: 0)
vi) Indicar SC como TD para Campeonato Regional Ásia Sul do Pacífico em Kuala Lumpur.
vii) Recomendou ao a Assembléia Geral em 2006 para tomar a decisão do item (on 10.6)
viii) Revisar a Lista de Acessibilidade
ix) manter o novo (PNS) atletas em campeonatos regionais, pois os Comitês Paraolímpicos Nacionais estão
ainda investindo em RC como organizador de torneios.
A SAEC pediu:
a) LO para trabalhar juntamente com a GM para publicar novos documentos no site do IPTTC.
b) CL conversar com ITTF sobre a possibilidade de uma exibição durante os Campeonato Mundial de 2005.
c) NV contactar os organizadores do Campeonato Mundial, um segundo TD e uma lista de oficiais que nós
gostaríamos de convidar para nosso WC (Presidente do Comitê Paraolímpico Internacional e o presidente da
ITTF)
d) RC para finalizar o programa de gerenciamento de torneios e adicionar instruções de como se deve usar isto.
Definir um número de versão para que as pessoas possam checar no site e adaptar uma cópia.
e) Comitê de Torneios para investigar se WTC deve ser cancelado ou organizado.

f) O Comitê de Torneios para reportar na próxima reunião Comitê Executivo, como melhorar o formato dos
eventos de fator 50 ate 100 (10.6 e 10.9)
11. RELATÓRIO TÉCNICO:
11.1 Atualizar manual com mudanças da reunião de março
Parte 1 (Regras as quais a assembléia pode inserir) e Parte 2 (Regras as quais a SAEC pode inserir).
11.2 Tradução do manual para Francês, Chines, Espanhol e Russo.
11.3 Atualizar banco de dados dos árbitros no website.
11.4 Seminários Educacionais de Árbitro
11.5 Planejar seminários para árbitros
11.6 Controle de Raquete para os regionais de 2005: 2 jogadores desclassificados em Atenas
11.7 Mudança de 4 para, ao inves de 7 games, em todos os eventos de simples e duplas.
11.8 Mudança para ter apenas um ganhador de RR s avançar para SE em eventos com mais de 4 grupos.
11.9 Código de conduta para os oficiais da IPTTC durante os torneios, para classificadores e árbitros.
O SAEC resolveu:
i) Aceitou essa moção: mudar as regras para que deverá ter uma pessoa para controlar raquetes em torneios
regionais com até 200 jogadores e duas pessoas se o torneio tiver mais que 200. (sim: 7, no: 0, abstenções: 0).
Para 2005 RC, IPTTC irá pagar as despesas com viagem.
O SAEC pediu:
a) AB para consultar for qualquer orientação escrita e trabalhar na constituição de um código de conduta para o
próximo encontro.
12. RELATÓRIO MÉDICO:
13. RELATÓRIO DO OFICIAL DE SELEÇÃO.
14. RELATÓRIOS REGIONAIS
14.1 America:
LO Apresentou seu relatório mas noto-se que geralmente acontece que os relatórios regionais são processados
no final dos encontro, portanto não há tempo suficiente para discutir com os membros do EC.
14.2 Africa-Middle East:
AB não estava aqui.
14.3 Europa:
Torneio em Moscow em Augusto 2005
Necessidade de desenvolver o leste europeu
14.4 Asia e Pacífico Sul:
Silas relatou.
O SAEC resolveu :
i) Para o próximo encontro: os relatórios regionais serão os primeiros a ser discutidos após o relatório do
presidente.
15. GENERAL
15.1 CL desculpou-se por não ter sido capaz de controlar o tempo durante esses encontros. Ele propos que
alguém deveria presidir o próximo encontro.
15.2 Encontro com Adham Sharara, presidente da ITTF. EC deve escrever uma carta para expressar que IPTTC
gostaria de se tornar parceiro da ITTF. RC será nosso contato na ITTF. Um administrar pode ser pago metade da
ITTF e a outra da IPTTC.

16. PRÓXIMO ENCONTRO: 14-16 Janeiro 2005 em Bonn: 2 dias de reunião.
LIDO E CONFIRMADO NO ENCONTRO
PRESIDENTE

