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Regulamento do “Circuito das Estações” para o
4º Aberto de Beach Tennis ASBT Outono/ Inverno 2014
As inscrições para o 4º Aberto de Beach Tennis ASBT Outono/ Inverno 2013
deverão ser feitas pelo site da ASBT (www.asbt.com.br)
O torneio será realizado nas quadras montadas na Praia do Boqueirão (Canal 3),
Guerra (em
no POINT DOS COQUEIROS, entre a Rua da Paz e a Rua Ângelo
frente ao JOINVILLE/MOBY DICK) tendo a barraca da ASBT/OSWALDO
CRUZ como Q.G. - O início do Torneio será às 10 horas de sexta (20/05),
podendo terminar até o final da tarde de domingo. Em caso de imprevisto (chuva
e trovoadas) o torneio terá continuação no próximo final de semana.
Apenas serão aceitas as inscrições das duplas completas, ou seja, 2 (dois)
integrantes.
CATEGORIAS
As categorias serão divididas em:
► Dupla

Masculina Pro; A; B; C e 40+, 45+, 50+

► Dupla

Feminina Pro; A; B; C e 40+, 45+, 50+

► Dupla

Mista Pro; A; B e 45+

► Categoria
►

Infantil - Até 11 anos e Infanto/Juvenil até 15 anos.

Simples Masculino e Feminino Pro, A, B e C.

CATEGORIAS QUE TERÃO INÍCIO NA SEXTA-FEIRA:
• Simples Masculino e Feminino Pro, A e B.
• Dupla Mista Pro; A; B e 45+
• Categoria Infantil - Até 11 anos e Infanto/Juvenil até 15 anos. (começa no
Domingo)

CATEGORIAS QUE TERÃO INÍCIO NO SABADO:
• Duplas Masculino e Feminino Pro, A, B e C.
• Duplas Masculino e Feminino 40+,45+, 50+
Será permitido 1 (uma) inscrição por categoria. Ex.: Masculina A – Simples A e
Mista A – Masculina Idade (40+ ou 50+ ).
Desta maneira, num Maximo de 4 inscrições.
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Cada dupla poderá fazer a sua inscrição na categoria que achar mais adequado,
dentro de seu próprio critério, porém, respeitando a categoria escolhida.
Podendo subir no Maximo 1 nível Ex.: Quem jogar Masculino “A”, poderá jogar
Mistra “Pro”, mas não poderá jogar na Mista “B”. (mesmo tendo um parceiro de
nível inferior)
Observação: Todos os atletas que estão entre os 200 melhores do mundo no
Ranking da ITF, só poderão participar na categoria Pro.
NORMAS
Os participantes deverão comparecer ao local com material apropriado para a
prática desta modalidade.
Os jogadores deverão estar presentes nos respectivos horários de suas partidas.
A dupla deverá confirmar presença junto à mesa da arbitragem, não podendo
ultrapassar 15 minutos de tolerância do horário previsto para o seu jogo, caso
tenha quadra livre. Tendo quadra livre e a dupla não se apresentando dentro do
horário pré estabelecido, a dupla perderá a partida por W.O.
A troca do parceiro depois de validada a inscrição atrapalha a organização do
evento, porém, por motivo de lesão ou problemas particulares, a “troca” do
parceiro deve ser comunicada ao diretor técnico ou arbitro geral com pelo menos
30 minutos do inicio da categoria.
A lista do “luck loser” para a categoria PRO será encerrada 10 minutos antes do
inicio da primeira rodada. Teremos também uma lista parecida para as outras
categorias, para simples ou duplas que sejam formadas e queiram participar do
evento, deverão inscrever o seu nome na lista, na esperança que algum W.O
aconteça, ou se a categoria estiver em condições de receber inscrições. O mesmo
deverá antes do jogo, pagar a sua inscrição extra antes do inicio da partida.
Alterações de caráter de urgência para o melhor andamento do torneio, poderão
ser feitas antes do inicio da categoria, pelo Diretor técnico e arbitro Geral do
torneio.
COMPETE A ASBT
Elaborar o Regulamento Oficial do evento;
Organizar o Evento por inteiro;
Recepcionar os participantes, dando a eles toda a orientação necessária para que
tenham um bom desempenho;
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Conferir as taxas de inscrições;
Dar suporte à equipe de arbitragem, no que for necessário;
Fazer cumprir as determinações do Regulamento para que o torneio transcorra
em clima de respeito e companheirismo.
ARBITRAGEM
O “Circuito das Estações” seguirá as regras oficiais de Beach Tennis.
O Diretor(a) do Torneio será a autoridade máxima do evento.
O Árbitro Geral junto com o Diretor Técnico determinará a quadra que deverá
ser usada para os jogos.
O Diretor Técnico da ASBT será responsável pela parte técnica do Evento.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas no site da ASBT.
Não serão aceitos pagamentos de inscrições efetuados através de depósito
bancário na conta corrente da ASBT. Os depósitos efetuados aleatoriamente
serão desconsiderados e as inscrições não serão efetivadas.
SORTEIO DOS JOGOS
O sorteio das chaves de cada categoria será efetuado pelo Diretor técnico, ou
arbitro geral.
Os "cabeças de chave" de cada grupo serão definidos através do ranking da
categoria junto com o critério da Comissão Técnica do evento. A categoria Pro
Masculina e Feminina será definida pela soma do ranking da dupla através
do Ranking ITF; E a disputa será feita através de eliminatória simples. O
restante será preenchido aleatoriamente mediante sorteio.
Poderão ser formados grupos com três, quatro ou cinco duplas. Em cada grupo
classificará 2 duplas. Somente na categoria “simples” que nos grupos com 3
jogadores, somente 1 (um) avança para a próxima fase da competição.
O dia, local e horário do sorteio serão determinados pela Diretoria da ASBT.
GRUPOS, CHAVES E REGRAS
O modo de disputa inicial será pela fase de grupos onde as duplas do mesmo
grupo jogam entre si.
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Quando estiver jogando dupla mista, o homem deverá sacar por baixo, conforme
a regra desta modalidade
Na fase de grupo os jogos serão disputados em 1 set de 6 games, 5 a 5 será
disputado um tiebreaker.
Ao termino de cada jogo do grupo, o próximo jogo deve começar no tempo
máximo de 5 minutos, contando já com o aquecimento dos jogadores. Pedimos a
todos os jogadores que colaborem com o tempo pré estabelecido para que não
seja necessária a aplicação do W.O.
Cada grupo terá pré-definido a sua posição na chave de eliminatória simples
através da colocação de cada dupla em seu determinado grupo.
Após a fase de grupo será utilizado o sistema de Eliminatória simples (matamata), podendo ter um mínimo de 4 duplas nesta fase da competição.
Nesta fase os jogos continuarão sendo disputados em 1 set de 6 games, porém 6
a 6 tie- break, somente na semi final e final que o jogo será disputado em 1 set
de 8 games, 7 a 7 tie-break.
A categoria “Pro” será Eliminatória Simples, e será jogado melhor de 3 sets
a partir da 1ª fase da competição.
CÓDIGO DE CONDUTA
O código de conduta poderá ser aplicado pelo árbitro geral, árbitros-auxiliares
(independente de estarem dentro da quadra ou fora dela) ou árbitro de cadeira a
qualquer tempo.
Para aplicação do código de conduta, o árbitro-geral ou os seus auxiliares,
deverão adentrar a quadra e em voz clara e audível informar ao jogador infrator
a penalidade aplicada, conforme segue:
A) Obscenidade Audível: Palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer
idioma.
B) Obscenidade Visível: Gestos ou atitudes obscenas visíveis.
C) Abuso de Bolas: Bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da
quadra, mesmo com o jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra.
D) Abuso de Raquete ou Equipamento: Qualquer atitude destrutiva utilizando
raquetes ou equipamentos da quadra.
E) Abuso Verbal: Expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem ou
público em geral.
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F) Abuso Físico: Agredir fisicamente seu oponente, arbitragem ou público.
G) Instrução: Qualquer tipo de comunicação audível ou visível do técnico, pais
ou acompanhantes.
H) Conduta Anti-Desportiva: toda e qualquer atitude anti-desportiva que não
esteja prevista nos itens acima.
PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA
1ª Ofensa: Advertência
2ª Ofensa: Perda de Ponto
3ª Ofensa: Perda de Game
A partir da 4ª ofensa, ficará a critério do Árbitro Geral se continuará penalizando
com perda de games ou com desclassificação do jogador faltoso. Dependendo da
gravidade do ato cometido pelo jogador, o mesmo poderá ser desclassificado
sem passar pelo processo normal acima descrito.
DEVERES DOS PARTICIPANTES
Cabe aos participantes do evento cumprir o regulamento e o código de conduta.
Deverão conferir o horário do seu jogo pelo site www.asbt.com.br ou pelos
telefones (13) 7802-4884 (Sueli) e (13)996474547 (Marcus), a partir da quintafeira que antecede o evento.
Todos os participantes deverão utilizar a camiseta oficial do Evento no 1º dia do
Torneio, nas finais de cada categoria e no pódio.
Os competidores deverão permanecer até o final do Torneio para a entrega da
premiação.
PREMIAÇÃO
As duplas vencedoras em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalhas ou troféus.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os organizadores e autoridades da competição, não se responsabilizam por
perdas de material deixado na barraca ou cadeiras.
Qualquer fato que venha a ocorrer e não esteja citado nas cláusulas deste
regulamento, será analisado e julgado pela comissão organizadora do evento.
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Este é um Torneio sério e contamos com a colaboração de todos os jogadores, e
os casos omissos, serão resolvidos pela diretoria da ASBT.

