
 

 

REGULAMENTO DO 5º CIRCUITO DE TÊNIS AABB FLORIANÓPOLIS 

O torneio será realizado com a primeira fase sendo em grupos, em set 
profissional até 8 games com vantagem (7 a 7 vai a 9, e 8 a 8 tiebreak até 7 
pontos), com cada tenista fazendo, no mínimo, dois jogos. Será da seguinte 
forma: 

1. até 5 jogadores, todos contra todos, e o campeão será aquele com o 
maior número de vitórias. Caso haja empate entre 2 jogadores, o 
desempate será através de confronto direto. Caso haja empate entre mais 
de 2 jogadores, o desempate será através de saldo de sets, depois saldo 
de games e por último o jogador de maior idade; 

2. de 6 a 8 jogadores, 2 grupos, onde se classificam 2 de cada grupo para 
disputar a semifinal e depois a final; 

3. de 9 a 11 jogadores, 3 grupos, onde os 1ºs colocados de cada grupo se 
classificam, assim como o melhor 2º colocado geral, para disputar a 
semifinal e depois a final. Caso haja um ou mais grupos com número 
superior de jogadores, como um grupo com 3 e outro com 4 jogadores, 
no grupo com maior número de jogadores será descartado o pior 
resultado para fins de contagem de sets/games e desempate; 

4. de 12 a 14 jogadores, 4 grupos, onde apenas o melhor colocado de cada 
grupo se classifica para a semifinal e depois final; 

5. de 15 a 17 jogadores, 5 grupos, onde apenas os melhores colocados de 
cada grupo se classificam, os 3 melhores no geral já vão para a semifinal 
(o 1º fica de Bye), e o 4º e 5º colocados no geral fazem um jogo de quartas 
de final, para o vencedor disputar a semifinal contra o 1º no geral; 

6. com 18 jogadores, 6 grupos, onde apenas os melhores colocados de cada 
grupo se classificam, os 2 melhores no geral já vão para a semifinal e 
ficam de Bye, e do 3º ao 6º colocados no geral fazem um jogo de quartas 
de final, para os vencedores disputarem as semifinais contra o 1º e 2º no 
geral; 

7. devido ao grande aumento no nº de jogos pelo formato de disputa, 
promovendo mais jogos a todos os participantes, e ao mesmo tempo 
mantendo o torneio em apenas um final de semana (iniciando na quinta 
feira a noite), APENAS as finais de cada categoria serão em melhor de 3 
sets, sem vantagem, com o match tiebreak (até 10) no 3º set. Todos os 
outros jogos, inclusive as quartas de final (quando necessário) e as 
semifinais serão disputados em um set profissional até 8 games com 
vantagem (7 a 7 vai a 9, e 8 a 8 tiebreak até 7 pontos). 


