
REGULAMENTO 

TORNEIO OPEN E SÊNIOR AFRESP TÊNIS – 2018 

 

 

Artigo 1º. O Torneio Interno Individual de Tênis da Afresp, 

promovido pela Diretoria de Esporte, tem por objetivo contribuir 

para a integração dos associados e familiares com a difusão da 

prática da atividade física em geral e do Tênis. 

Artigo 2º. As inscrições do torneio serão feitas através do “e-mail” 

paulo@afresp.org.br e também pelo whatsapp pelo número (11) 

98825-7500 Profº Paulo que estarão abertas Até 05/09/18 aos 

associados titulares, cônjuges e filhos de 16 anos acima. 

Artigo 3º. As inscrições terão as seguintes limitações. Categoria 

Sênior – inscrição para associados e cônjuges (masculino e 

feminino) acima de 50 anos. 

Categoria “A” nível avançado – inscrição para associados, 

cônjuges e filhos. 

Categoria “B” Iniciantes e intermediário para associados, cônjuges 

e filhos 

Artigo 4º. Cada participante deverá trazer um tubo de bolas 

lacrado de boa qualidade para os jogos que for participar. Para 

facilitar o andamento do Torneio, sugerimos uma padronização do 

tubo de bola, de boa marca de mercado. 

Artigo 5º. O sistema de disputa dependerá do número de inscritos, 

podendo ser Rodízio Simples dentro do grupo com classificação de 

2 (dois) jogadores para a fase do mata-mata, Eliminatória Dupla e 

Eliminatória Simples 

Artigo 6º. As regras do Torneio Open e Sênior Afresp de Tênis 

seguirá a Federação Internacional de Tênis (ITF). 

Parágrafo Único: O referido Torneio não contará com a presença 

de árbitros. 
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Artigo 7º. Os jogos da Categoria Sênior serão disputados em 

melhor de 03 (três) "sets". 

Parágrafo Único:  Caso ocorra empate de 06 (seis) "games" nos 

dois primeiros sets, será utilizado o sistema "tie break" (7). No 

terceiro set será utilizado o sistema "super tie break" (10). 

Artigo 8º. Os jogos da Categoria “A” Avançado serão disputados 

em melhor de 3 sets normais. 

Parágrafo Único: Caso ocorra empate de 06 (seis) "games" nos 

dois primeiros sets, será utilizado o sistema "tie break" (7). 

Artigo 9º. Os jogos da Categoria Iniciante e intermediário serão 

disputados em melhor de 03 (três) "sets". 

Parágrafo Único: Caso ocorra empate de 06 (seis) "games" nos 

dois primeiros sets, será utilizado o sistema "tie break" (7). No 

terceiro set será utilizado o sistema "super tie break" (10). Nas 

fases semifinais os jogos serão disputados em melhor de 3 sets 

normais. 

Artigo 10º. O jogador deverá trazer a raquete, estar 

adequadamente uniformizado (bermuda ou shorts, camiseta, tênis 

e meia) até 15 minutos, no máximo, após o horário marcado para o 

início do jogo. Em caso contrário será declarado perdedor, sendo 

dada a vitória ao seu oponente, desde que este tenha atendido as 

condições acima estabelecidas. Se ambos não estiverem em 

condições serão declarados perdedores. 

Parágrafo Único: Os jogadores poderão combinar em comum 

acordo a mudança da data de jogos, sendo que deverá ser 

realizado antes do próximo jogo que está agendado na tabela 

oficial dos jogos. 

Artigo 11º. A tabela e a escala dos jogos serão divulgadas para 

todos os participantes e fixada no quadro de aviso do Centro de 

Convivência de Guarulhos no Complexo das quadras. 



Artigo 12º. A classificação será individual, nas classes masculina 

e feminina. 

Artigo 13º. Ao final do Torneio serão proclamados os 03 (três) 

primeiros classificados em cada categoria. 

Artigo 14º. Serão oferecidos troféus aos campeões e vice e 3º 

classificados 

Artigo 15º. Os casos omissos neste regulamento serão julgados e 

decididos pela Comissão  Organizadora. 

 

 

São Paulo, 8 de agosto de 2018 

 

Comissão Organizadora 


