
REGULAMENTO 
 

II ETAPA DO CIRCUITO PARADISE BEACH TENNIS dias 10, 11 e 12 de Maio 2019. 

 

 

CATEGORIAS 

PRO, A, B, C, D, Mistas, Simples, +35, +40, +50 

 

REGULAMENTO  

 

*Os atletas não poderão se inscrever em categorias de níveis diferentes(ex: Dupla Masc. A e 
Dupla Masc. B); 

 

*Os atletas poderão se inscrever em no máximo três (3) categorias por torneio; 

 

*Poderão participar em apenas duas (2) categorias em um mesmo dia de competição; 

 

*Os Atletas da categoria PRO poderão se inscrever na categoria Master; 

 

*Os Atletas que participaram da I ETAPA não poderão se inscrever em categoria inferior a que 
jogou, com exceção da categoria PRO caso o atleta não esteja entre os 500 do Ranking CBT. 

 

*O atleta poderá ter sua inscrição barrada em determinada categoria pela comissão técnica do 
Circuito Paradise. 

 

*Os cabeças de chaves serão de acordo com o RANKING PARADISE 2019; 

 

*Para a categoria acontecer, deve haver pelo menos 4 (quatro) inscrições; 

 

*Para acontecer a premiação de R$3.000,00 (R$1.500,00 masculino, R$1.500,00 feminino) da 
categoria profissional, cada categoria terá que ter pelo menos 6 inscrições.  

 

CATEGORIA AMADOR  

 

a) Fase de GRUPOS - joga-se um SET até 6 games, havendo empate 6-6 joga-se um tie-break 
até 7 pontos. 

 



b) Fase ELIMINATÓRIA – joga-se melhor de 3 short-sets, sendo disputado em sets até 4 
games, caso houver empate em 3 a 3, disputa-se um tie-break até 7 pontos. Em caso de 
empate em sets, 1-1, o terceiro set é disputado em um match tie-break, até 10 pontos. 

As modalidades simples deverão ser disputadas em grupos. Joga-se um SET até 6 games 
(PRO set) havendo empate em 5x5 o jogo vai a 7, empatando 6-6 joga-se um tie-break até 7 
pontos. 

Em todos os games, caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem 
vantagem). 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

 

A categoria profissional será disputada em chave eliminatória, com exceção de quando 
inscritas até 8 duplas, onde será disputada em grupos (Round-Robin). Joga-se melhor de 3 
sets, em caso de empate 1-1 o terceiro set é até 6, sendo que se houver empate em 6-6 joga-
se um tie-break até 7 pontos. 

A modalidade simples deverá ser disputada em grupos. Joga-se um SET até 8 games (PRO 
set) havendo empate em 7-7 o jogo vai a 9, empatando 8-8 joga-se um tie-break até 7 pontos. 

Em todos os games, caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem 
vantagem). 

 

PONTUAÇÃO 

 

A pontuação do Ranking do Circuito Paradise Beach Tennis será da seguinte forma: 

 

Campeão - 100 pontos 

Vice-campeão - 75 pontos 

Semi-final - 50 pontos 

Quartas de final - 25 pontos 

Chave de Grupo - 05 pontos 

 


