
         
 

 
REGULAMENTO TÉCNICO GOLDEN BEACH TENNIS  

 
 

 

 
1. DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES 

 
1ª Inscrição: R$ 80,00 

2ª Inscrição: R$ 40,00 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições  deverão ser realizadas através do site www.tenisintegrado.com.br, sendo o pagamento realizado 
através de boleto bancário que será enviado pela organização do evento até dia 27/11. 

Os critérios para inscrição em torneios serão os seguintes; 

 
 Os atletas poderão se inscrever no máximo em duas categorias de duplas, respeitando o mesmo critério técnico 

nas duas categorias. Uma masculina ou feminina e 1 mista.  

Ex: Masc. A + Mista A 
 

 O prazo para cancelamento da inscrição vai até às 12h do dia seguinte ao término das inscrições (atleta deverá 

entrar em contato com a Organização). Após esse prazo o atleta entrará no sorteio de chaves e programação de 

jogos.  
 

 Poderá haver troca de parceiro nas duplas antes de começar o torneio, desde que respeitado o nível técnico da 

categoria disputada. O novo parceiro deverá ter ranking inferior ao atleta substituído. Nesse caso, a dupla 
deverá entrar em contato com a organização ou árbitro geral do torneio solicitando a troca do parceiro.  

 
 

 

3. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 
Em sua primeira fase, as duplas serão divididas em 2 grupos, classificando  duas duplas de cada grupo para as semi 

finais.  
OBS: Para que saia a categoria, o número mínimo de duplas inscritas será de 03 (três). 

 

 
4. DO SISTEMA E FORMA DE DISPUTA 

Fase de Grupos:  
Joga-se um set até 6 games com “No-Ad”, havendo empate em 6-6 joga-se um tie-break até 7 pontos. 

 

Semi finais e finais: 
Joga-se um set profissional. Um set até 8 games com “No-Ad”. Havendo empate em 7 a 7 vai a 9. Empatando em 8 

a 8, joga-se um tie break até 7 pontos. 
 

OBS: O Diretor juntamente com o árbitro geral do torneio poderá alterar a forma de disputa a qualquer momento, 
para o bom andamento da competição, em função das condições climáticas ou outras condições apresentadas. 

 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate das duplas nos grupos realizados, a definição das posições será apurada observando-se os 
seguintes critérios, pela ordem; 

1) Em caso de 2 duplas empatadas: 

- Confronto direto  
2) Em caso de 3 duplas empatadas: 

- Saldo de Games/Sets (somente entre os envolvidos no empate) 
- 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). 
Exemplo: 6x4 = 6/10 = 0,6  

              7x5 = 7/12 = 0,58 



         
- Se após o Game Average continuar empatado duas duplas, a posição será determinada pelo confronto direto. 
- Se após o Game Average continuar empatado as três duplas, a posição será determinada por sorteio. 

 

a) Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato, ou seja, sets até 6 games. 
b) Vitória por WO ou desistência sem início do confronto, será considerado como vitória por parcial de 6/0. 

c) Nos casos de desistência de alguma dupla durante o jogo, serão computados ao vencedor os games faltantes 
para o término do jogo.  

Ex: Uma dupla está ganhando por 2/1 e a outra dupla desiste, a contagem para efeito de desempate será 6/1. 

d) Se uma dupla desistir ou perder por WO após ter jogado pelo menos um jogo na chave, terão todos os seus 
resultados anulados, para efeito de desempate. 

e) O super tie-break será considerado como “SET”, porém não será considerado na contagem de games. 
 

 
 

6. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pela organização do evento. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Porto Alegre, 05 de outubro de 2020 
 

 

 

 


