


1 –  As categorias estão definidas como Open (A/A ou A/Pro), B, C/D UNIFICADO (C/C ou 
C/D ou D/D), +35, SUB 14;; 

 
2 - A definição para saber em qual categoria o atleta se enquadra, será conforme o 
ranking da FCT 2018; 
2.1 - Categoria C/D UNIFICADO: atleta INICIANTE com menos de 2 títulos na categoria C 
ou D no ano de 2018, e irá continuar na categoria C em 2019; 
2.2 - Categoria B: atleta que participou da categoria C no estadual em 2018 e irá 
participar da categoria B em 2019,  atleta que participou da categoria B  
em qualquer etapa do Estadual de 2018  e permanecerá na B em 2019; 
2.3 - Categoria A: um atleta será considerado categoria A, se ele participou  
da categoria  B ou A em 2018 e irá jogar a categoria  A  em 2019,  
2.4 - Categoria Pro: um atleta será considerado Pro  caso ele tenha  
jogado na Pro em alguma etapa do Circuito estadual em 2018 e irá  
permanecer na categoria PRO em 2019; 
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3 – Duplas femininas e masculinas terão limite de 12 duplas, duplas mistas limite de 15 
duplas  inscritas; 
 
4 - Todas as categorias iniciarão com fase de grupos, classificando sempre 2 duplas em 
cada grupo e em seguida serão encaixados no chaveamento montado antecipadamente 
por sorteio pela organização, evitando assim confronto de 1o e 2o colocados do mesmo 
grupo já na primeira rodada da fase eliminatória; 

 
5 – Categoria + 35, acontecerá toda na sexta feira, sendo disputada num set 
 até 6 games na fase de grupos e até a semifinal, apenas final até 8 games;  
 
6- Categorias C/D e B, feminina e masculina acontecerão no sábado e 
 mistas no domingo. Disputas serão em um set até 6 games na fase de 
 grupos e até as semifinais. Finais até 8 games; 
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7 – Categoria OPEN feminina e masculina, acontecerá no sábado , com jogos até 6 games 
na fase de grupos. Quartas de final e semifinais até 8 games e as finais serão disputadas  
em melhor de 3 sets, (super tiebreak no terceiro); podendo acontecer só domingo; 
 
8 - Categoria Sub 14 – será livre, podendo se inscrever só meninas, só meninos, ou dupla 
mista, os quais se enfrentarão numa categoria única, com jogos no sábado e disputados 
em sets de até 6 games; 
 
9 - Categorias Mistas acontecerão todas no Domingo, com todos 
 os jogos sendo disputados em um set até 6 games até as semifinais. 
 Finais até 8 games. 
 
10  –  Categorias com 3 a 5 duplas, farão uma disputa de todos contra 
 todos e os jogos serão até 8 games; 
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11 – A premiação em dinheiro da categoria open só acontecerá se houver mais de 6 
duplas inscritas  na feminina e na masculina  individualmente; 
 
12 – O ranking geral acontecerá individualmente por categoria e a somatória será por 
etapa, ao final da terceira etapa teremos os 10 melhores ranqueados, juntando todas as 
categorias. 
 
13 – A organização do Circuito se dá o direito de orientar o atleta que não se encaixou na 
categoria que jogou na 1a Etapa, e solicitar que suba na etapa seguinte que se inscrever; 
 
14 - Os atletas não poderão se inscrever em categorias diferentes caso 
 optarem por jogar duplas Feminina ou Masculina e Mista, salvo 
 por solicitação da organização para fechar a categoria com número de 
 duplas múltiplos de 3; 
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15 - No decorrer das etapas o atleta poderá apenas subir de categoria, nunca descer; 
 
16 - Em caso de ausência de algum atleta inscrito no dia dos jogos, teremos lista de 
alternate que deverá ser assinado até 30 minutos antes do início dos jogos daquela 
categoria, e será por ordem de assinatura, com pagamento na hora do jogador que 
substituir o atleta ausente; 
 
17 - Qualquer problema que ocorrer com a dupla inscrita, os atletas deverão entrar em    
 contato com os organizadores antes da divulgação do sorteio dos 
 grupos e da programação, para possíveis alterações ou mudanças de 
 duplas; após esse prazo, as regras seguem como descrito  no item 16;  
 
18 - O aquecimento em quadra será de no máximo 5 minutos, 
 cronometrados pelos organizadores e staff;  
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19 - A tolerância para a chegada da Dupla em quadra será de 15 minutos, passado esse 
tempo, será decretado WO pelos organizadores, sem possibilidade de retorno do jogo, 
mesmo que a dupla adversária aceite realizar o jogo, e a dupla que tomar WO estará 
automaticamente desclassificada, não podendo realizar os outros jogos; o WO equivalerá 
a um placar de 6x3 ou 8x4 para a dupla presente; 

 
20 - Não haverá mudança na programação após a sua divulgação, e a responsabilidade do 
horário dos jogos será de cada dupla, com divulgação antecipada pelos organizadores no 
site e nas redes sociais; 
 
21 - Teremos churrasco no domingo de todas as etapas a partir das 
 14h, o qual será liberado para os atletas inscritos na Etapa; com 
 música ao vivo (se tivermos mais de 80 inscritos), acompanhantes 
 poderão participar e são muito bem vindos, porém precisam 
 confirmar presença até sábado e pagar R$ 15,00 junto aos organizadores. 
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