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1. APRESENTAÇÃO 
O Masters de Beach Tennis da FGT 2018 será realizado nos dias 1 e 2 de dezembro de 2018, 
na Arena ITS (Rua Dona Margarida 888). O torneio valerá pontos para o Ranking Estadual de 
Beach Tennis da FGT como Grupo 2. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
a) Serão convocados os atletas que estiverem entre os 8 primeiros colocados de cada categoria 
pelo ranking vigente na data de 22/11.  
b) A convocação será feita até o dia 26/11 e a confirmação da participação do atleta no 
Masters será até o dia 28/11, através do seguinte email (atendimento@fgtenis.com.br). 
c) Só sairá a categoria se fechar 8 atletas inscritos. 
d) Os atletas poderão se inscrever em até duas categorias, mas deverão estar cientes que, se 
por qualquer motivo, os jogos dessas categorias coincidirem, ele deverá optar pela categoria 
que lhe convier. 
e) Os atletas que não confirmarem a participação no Masters serão substituídos pelos atletas 
subsequentes do ranking.  
f) As inscrições serão gratuitas. 
 
3. DAS CATEGORIAS 
As categorias em disputa serão as seguintes;  

• Categoria Pro (M/F) – Não haverá premiação em dinheiro 

• Categoria A (M/F) 
• Categoria B (M/F) 
• Categoria C (M/F) 
• Categoria D (M/F) 
• Categoria +40 (M/F) 

• Categoria +50 (M/F) 
 

4. DA FORMA DE DISPUTA 
A forma de disputa será igual ao “Rei da Praia”, ou seja, os atletas serão divididos em dois 
grupos de 4, aonde todos jogarão com todos dentro do grupo, os dois melhores classificados 
passarão para a fase final, quando se montará mais um grupo de 4 para apontar o campeão 
geral da categoria. 
Os critérios de distribuição das duplas nos grupos serão as seguintes; 
 
Grupo A  Grupo B 
1°/4°/6°/8°  2°/3°/5°/7° 
 
Obs: Entende-se por 1°, o atleta melhor classificado no ranking, 2° o segundo melhor 
classificado, e assim por diante. 
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5. DO RANKING ESTADUAL 

Os tenistas que participarem do Masters terão as seguintes pontuações no ranking;  
 

Grupo 2 Pontuação 

Campeão 100 

Vice-campeão 75 

3° Colocado 50 

4° Colocado 35 

3° Colocado no Grupo (1ª fase) 25 

4° Colocado no Grupo (1ª fase) 15 

 
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Os critérios de desempate nos grupos serão os seguintes; 

1) Saldo de Games (considerando todos os jogos realizados); 
2) Se permanecer dois empatados, confronto direto; 
3) Games Average (soma dos games ganhos divididos pelos games jogados em cada 
jogo. Após, será somado os resultados da divisão e quem obtiver a maior soma será 
considerado o melhor classificado). 
4) Sorteio. 

 
7. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo árbitro geral, que 
poderá solicitar ajuda ao Departamento Técnico da FGT.  
 

 
 
 
 

Porto Alegre, novembro de 2018. 
 
 

Roberto Petersen Mello 
 Presidente FGT  


