REGULAMENTO | TÊNIS
Art. 1° A competição será dividida em 6 categorias, sendo 4 individuais (Avançado, Intermediário A,
Intermediário B e Iniciante) e 2 em dupla (Duplas A e Duplas B), masculino e feminino.
a) É necessário um mínimo de 6 atletas/duplas para o estabelecimento de uma categoria.

Art. 2° Os jogos serão disputados a partir de 04/09/2017 no Match Point (clube ASSEFAZ, SCES Trecho 3
Lote 8 ASA SUL - BRASILIA – DF), nos horários abaixo:
De segunda a sexta - 10 horas as 15 horas (04 quadras)
Terça - 20 horas (01 quadra)
Quinta - 20 horas (01 quadra)
Sexta - 19 horas (01 quadra)
Sexta - 20 horas (02 quadras)
Sábado - 13: horas as 18 horas (04 quadras)
Domingo - 9 horas as 18 horas (4 quadras)
Art. 3° O valor das inscrições será de R$ 90,00 para individual e R$ 100, 00 para duplas.

a) As inscrições se encerram no dia 31/08/2017.
b) É garantida a disputa de pelo menos 2 jogos para cada tenista/dupla.

Art. 4° Devido à sequência dos jogos e respeitando os horários disponibilizados para uso das quadras, os
jogadores deverão estar no local de seu jogo com 10 minutos de antecedência, para o aquecimento.
a) Atrasos não serão tolerados, sendo a partida contabilizada como vitória por W.O. para o
competidor/dupla presente.
Art. 5° Os jogos serão disputados pelo sistema de melhor de 3 sets.

a) À exceção das finais, o terceiro set será disputado no formato “Super Tie Break”.
b) Caso um competidor/dupla perca por W.O, o placar será contabilizado como 6/0 6/0.
Pontos Importantes:




Pode ser informado no ato da inscrição eventuais impossibilidades de datas e horários, para que a
organização tente alocar os jogos nas datas disponíveis.
Caso haja empecilhos para que os jogadores realizem seus jogos na data proposta pela organização,
recomenda-se que os jogadores envolvidos busquem outro horário dentre os disponíveis para o
evento, conforme tabela disponibilizada pela organização. Não havendo comum acordo, será(ão)
declarado(s) vencedor(es) o(s) jogador(es) que comparecer(em) à quadra na data previamente
estabelecida.



Os jogadores deverão verificar o e-mail informado no ato da inscrição regularmente, pois será o meio
padrão de contato entre a organização e os jogadores. O não envio/recebimento de e-mails poderá
invalidar uma partida, a critério da organização.

