
VI COPA GEN VENÂNCIO DE BEACH TENNIS 

REGULAMENTO  

1. DO TORNEIO 

• O Torneio será realizado entre os dias 02 a 10 de novembro de 2019, regendo-se 

pelo presente Regulamento, em consonância com as regras oficiais de Beach 

Tennis da ITF, CBT e FBT. A ordem de precedência entre os regulamentos é a 

seguinte: 1º - Regulamento do Torneio 2º - Regulamento da FBT 3º - Regulamento 

da CBT 4º - Regulamento da ITF. Os Comunicados da Comissão Organizadora 

podem alterar situações específicas dos regulamentos, conforme previsto em cada 

um deles.  

2. DAS MODALIDADES E CATEGORIAS  

• Serão disputadas as seguintes modalidades e categorias: Duplas: Masculina, 

Feminina e Mista PRÓ, A, B, C, 40+, 50+   Simples: Masculina e Feminina PRO, A, B, 

C  

3. DAS INSCRIÇÕES  

• As inscrições serão feitas pelo sistema Tênis Integrado, disponível no seguinte 

endereço eletrônico: www.tenisintegrado.com.br, serão permitidas inscrições em 

até 3 categorias por atleta, sendo que a inscrição na 3ª categoria deve ser 

obrigatoriamente na categoria Master (40+ ou 50+) ou na Simples. 

• As inscrições somente serão efetivadas após o pagamento do valor devido, em 

depósito ou transferência bancária, impreterivelmente até o dia 29/10/2019, no 

BANCO DO BRASIL Ag: 4883-6    CC: 606706-9  CPF: 499.064.537-53,  Depois do 

pagamento, deve ser enviado comprovante por e-mail para 

clubedoexercito@gmail.com, nos seguintes moldes: NO ASSUNTO: Inscrição VI 

Copa Gen Venâncio de Beach Tennis e o nome e sobrenome do(a) atleta, NO 

CORPO DO EMAIL: as Categorias inscritas e no  ANEXO: < Comprovante de 

depósito da inscrição>  

A inscrição do atleta somente será considerada válida após a confirmação do 

pagamento.  

• O TORNEIO TERÁ NÚMERO LIMITADO DE VAGAS. Atingido este número, os atletas 

farão parte de uma lista de espera para eventual confirmação a critério da 

Comissão Organizadora.  

• TAXAS DE INSCRIÇÃO  Será cobrada TAXA INDIVIDUAL de inscrição consoante os 

valores a seguir:  

Valores para adimplentes com a FBT (com anuidade em dia com a FBT):  

1ª inscrição: R$ 90,00  

2ª inscrição: + R$ 20,00  

3ª inscrição: + R$ 20,0  

      Valores para não-adimplentes com a FBT (sem anuidade em dia com a FBT):  



1ª inscrição: R$ 105,00  

2ª inscrição: + R$ 20,00  

3ª inscrição: + R$ 20,00   

Obs **  Sócios do Clube do Exército terão um desconto adicional de R$ 15,00 no valor final da 

inscrição. 

5. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

• O atleta somente terá direito à devolução da taxa de inscrição nos seguintes casos:  

a) não atingimento do número mínimo de atletas para realização da categoria;  

b) cancelamento do Torneio;  

c) inscrições feitas em duplicidade na mesma categoria ou em categorias conflitantes;  

d) cancelamento da inscrição por parte do atleta; 

  e) impossibilidade de participação do atleta por exceder o número de vagas 

disponíveis.  

• Na hipótese da alínea “d”, o pedido de cancelamento de inscrição deverá ser solicitado 

pelo atleta, por escrito, para o e-mail  www.clubedoexercito@gmail.com, até as 18hs 

do dia seguinte ao último dia de inscrição.   

6. DO SORTEIO DAS CHAVES E GRUPOS  

• O sorteio das chaves e grupos de cada categoria será realizado pelo Sistema Tênis 

Integrado após atualização da lista de inscritos e a seleção prévia das duplas/atletas 

consideradas cabeças-de-chave. Para definição das duplas/atletas cabeças-de-chave 

para a categoria PRÓ será computado primeiramente o ranking da CBT e, depois, o 

ranking da FBT.  

7. DO COMPARECIMENTO E DAS CHAMADAS PARA JOGO  

• O (A) atleta ao chegar no local dos jogos deverá confirmar sua presença junto ao 

Arbitro  Geral. Os horários estabelecidos para os jogos deverão ser observados com 

atenção, a tolerância de atraso será de 15 minutos além do horário previsto para o 

início do jogo.  

8. DOS JOGOS  

• O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 3 (três) minutos. As bolas utilizadas 

serão oferecidas pela organização do Torneio. Caberá aos FISCAIS DE QUADRA avaliar 

a situação das quadras, o tempo de aquecimento e verificar os equipamentos 

obrigatórios, assim como a altura da rede. A contagem dos pontos da partida deverá 

ser feita pelos próprios jogadores. Ao final de cada partida, as duplas deverão devolver 

as bolinhas aos FISCAIS DE QUADRA, bem como informar o resultado da partida e 

assinar a respectiva súmula, não cabendo reclamação posterior no caso da ausência de 

assinatura na súmula do jogo. Em caso de paralisação da partida em face de condições 

climáticas ou outras de força maior, os jogos serão remarcados pelo Arbitro Geral 

juntamente com Comissão Organizadora.  



• O Sistema de Disputa definitivo será divulgado por Comunicado da Comissão 

Organizadora após o encerramento das inscrições. Em termos gerais serão estes, mas 

sujeitos a alterações para o bom andamento do torneio:   

o a. Os jogos serão disputados em 1 set de 6 games;  

 

9. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS  

• O atleta, ao se inscrever no Torneio, declara ter total conhecimento das regras do 

esporte, que se encontra em condições físicas e mentais adequadas para a competição 

e automaticamente aceita e se submete a este Regulamento.  

10. DOS CASOS OMISSOS  

• Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  

 

 

 

 

Brasília /DF, 15 de outubro de 2019.  

 

 

DEPARTAMENTO DESPORTIVO CEx 


	VI COPA GEN VENÂNCIO DE BEACH TENNIS
	1. DO TORNEIO
	2. DAS MODALIDADES E CATEGORIAS
	3. DAS INSCRIÇÕES
	5. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
	6. DO SORTEIO DAS CHAVES E GRUPOS
	7. DO COMPARECIMENTO E DAS CHAMADAS PARA JOGO
	8. DOS JOGOS
	 O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 3 (três) minutos. As bolas utilizadas serão oferecidas pela organização do Torneio. Caberá aos FISCAIS DE QUADRA avaliar a situação das quadras, o tempo de aquecimento e verificar os equipamentos obrig...
	 O Sistema de Disputa definitivo será divulgado por Comunicado da Comissão Organizadora após o encerramento das inscrições. Em termos gerais serão estes, mas sujeitos a alterações para o bom andamento do torneio:
	o a. Os jogos serão disputados em 1 set de 6 games;
	9. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS
	10. DOS CASOS OMISSOS

