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1) DATAS: A Copa RS de Beach Tennis será realizada em duas etapas: 
I Etapa: 16 a 18 de outubro de 2020. 
II Etapa: 06 a 08 de novembro de 2020. 

 
2) CATEGORIAS: As categorias a serem disputadas serão as seguintes: 

Categoria Pro – masculino, feminino e mistas. 
Categorias A, B, C e D – masculino, feminino e mistas. 
Categorias 40+ e 50+ – masculino, feminino e mistas. 
Categoria até 14 anos – masculino, feminino e mistas. 
 

3) INSCRIÇÕES: As categorias em disputa não terão limitação de inscritos, e serão feitas 
diretamente no site da FGT (www.fgtenis.com.br), serão aceitas até dias 07 de outubro  
(I Etapa) e até dia 28 de outubro (II Etapa), mediante o pagamento dos dois boletos de 
inscrições de cada dupla. Não serão aceitas inscrições fora do prazo regulamentar.  
OBS: Os atletas poderão se inscrever em somente uma categoria (ou amadora ou de idades), 
a segunda inscrição, se for o caso, deverá ser somente nas mistas da sua categoria escolhida. 
Caso o atleta apareça inscrito em duas categorias diferentes, a FGT cancelará a segunda 
inscrição desse atleta. 
 

4) TAXA DE INSCRIÇÃO: As taxas de inscrições serão as seguintes; 
Atletas Filiados Adimplentes: R$ 65,00 (1ª categoria) - R$ 35,00 (2ª categoria) 
Atletas Não Filiados ou Inadimplentes: R$ 100,00 (1ª categoria) - R$ 50,00 (2ª categoria) 
OBS: Não serão oferecidas camisetas aos atletas inscritos.  
 

5) PONTUAÇÃO NO RANKING FGT: Os beach tenistas pontuarão no ranking estadual de 
acordo com o Grupo 1 (G1) da tabela de pontuação, constante no Regulamento Técnico da 
FGT 2020. 

  
6) LOCAIS DOS JOGOS: Os jogos serão disputados nos Clubes/Academias/Points de Porto 

Alegre, filiados à FGT.  
OBS: Como haverá diversos locais de disputa, os jogos de cada categoria serão definidos 
única e exclusivamente pelo Departamento Técnico da FGT, e serão de acordo com as 
quadras disponibilizadas pelos Clubes/Academias/Points.  

 
7) PROGRAMAÇÃO DE JOGOS: A programação de jogos será divulgada até a terça-feira 

anterior ao início do torneio e será divulgado no site da FGT, e uma vez divulgado, não serão 
permitidas trocas de horário e locais entre os envolvidos. 

 
 
 
 

http://www.fgtenis.com.br/
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8) RESPONSABILIDADES FGT: Serão de responsabilidade da FGT o pagamento das diárias 
dos árbitros Gerais e Auxiliares, bem como o fornecimento das bolinhas usadas nas partidas 
(Sandever) e as medalhas as duplas campeãs e vices em cada categoria. 
 

9) RESPONSABILIDADES CLUBES/ACADEMIAS/POINTS: São de responsabilidade das 
Academias/Clubes/Points o fornecimento das quadras de jogos, com iluminação e manutenção 
das mesmas, bem como o fornecimento de água e frutas aos atletas participantes. 
 

10) PROTOCOLOS DE SEGURANÇA: Devido ao combate frente ao COVID-19, todos 
  os protocolos de segurança serão observados de acordo com as demandas da FGT, e das 
  esferas Federais, Estaduais e Municipais.  
 

11) CASOS OMISSOS: Os casos omissos não previstos nesse regulamento serão resolvidos  
     pelo Árbitro Geral e o representante da FGT, caso esteja presente. 

     
     
 
 
Porto Alegre, setembro de 2020. 
 
 
 Departamento Técnico FGT 


