4º Open Master and Seniors de Beach Tennis
ASBT/2015.

Regulamento
O 4º Open Master and Seniors de Beach tennis- ASBT/2015 será realizado nos
dias 03 – 04 e 05 de abril de 2015, no Point dos Coqueiros – Canal 3 – Boqueirão
– Santos.
As inscrições deverão ser feitas até o 25 de março, através do email:
inscricao@asbt.com.br e os pagamento deverão estar comprovados até um dia
anterior ao sorteio dos grupos.
O POINT DOS COQUEIROS, fica localizado entre a Rua da Paz e a Rua Ângelo
Guerra (em frente ao JOINVILLE/MOBY DICK) tendo a barraca da ASBT e da
Liga de Beach Tennis como Q.G.
O início do Torneio será às 11 horas de sexta-feira, 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:
Seniors
Dupla 35+ (Feminino, Masculino e Mista)
Dupla 40+ (Feminino, Masculino)
Master
Dupla 45+ A ; B : (Feminino, Masculino e Mista)
Dupla 50+ A ; B : (Feminino, Masculino e Mista)
Dupla 55+ Cat. Única : (Feminino , Masculino)
Dupla 60+ Cat. Única : (Feminina , Masculino)
Obs.: Entende-se por categoria 35+ o jogador que já tem 35+ anos ou que
completa 35 no mesmo ano do torneio. O mesmo acontece com as outras
categorias de idade.
Cada jogador está livre para jogar a categoria abaixo da sua idade, mas nunca de
idade acima. Ex.: Um jogador com 57 anos poderá jogar na
categoria 45+, mas não poderá jogar na categoria 60+.
Caso alguma categoria não tenha o número mínimo de duplas (4 duplas), os
inscritos desta mesma categoria serão repassados para a categoria com idade
inferior, ou se manterá na mesma categoria, porém mudando o seu nível. Ex:
Uma inscrição feita na categoria 50+ B , será passada para 50+A, lembrando que
isso só acontecerá, caso a categoria 50+B não tenha o número mínimo de duplas
para a realização da mesma.

Outro exemplo: A dupla se inscreve na categoria 60+, porém essa categoria
poderá não acontecer por não ter o mínimo de duplas participantes, neste caso,
esta dupla será automaticamente inscrita na categoria 55+A ou B (decisão do
Diretor Técnico do evento).
Cada participante poderá jogar no máximo 3 (três) categorias, sendo:
01 Categoria “Mista” que começará no primeiro dia do evento (sexta-feira).
01 Categoria Idade final 0
01 Categoria idade final 5
Lembrando aos jogadores que é de responsabilidade de cada jogador estar
fisicamente preparado, caso o mesmo venha a fazer uma “maratona de jogos”
pelo fato de estar inscrito em mais de 1(uma) categoria.
Cada dupla poderá fazer a sua inscrição na categoria que achar mais adequado,
dentro de seu próprio critério. Para esclarecer qualquer dúvida, sobre o nível
mais adequado, favor contatar o Diretor Técnico.
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.
É proibida a troca de "parceiro", depois de validada a inscrição e feito o sorteio
dos grupos e das chaves.
COMPETE AOS ORGANIZADORES:
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;
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 “Open Master de Beach tennis” 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.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas através do email: inscricao@asbt.com.br
O valor da inscrição em uma (01) categoria é de R$70,00 (setenta reais ) por

jogador, com direito a uma camiseta do torneio. Será cobrado mais R$30,00
(trinta reais) para inscrição na 2ª categoria e mais R$ 30,00 (trinta reais) para
inscrição na 3ª categoria.
ATENÇÃO: Todas as inscrições deverão ser comprovadas até um dia antes do
sorteio dos grupos.
SORTEIO DOS JOGOS
O sorteio dos grupos de cada categoria será efetuado pelo Diretor técnico e pela
arbitragem oficial do torneio através de sorteio de forma aleatória.
Poderão ser formados grupos com três, quatro ou cinco duplas. Em cada grupo
classificará 2 duplas.
O dia, local e horário do sorteio serão determinados pelos organizadores.
GRUPOS, CHAVES E REGRAS
O modo de disputa inicial será pela fase de grupos onde as duplas do mesmo
grupo jogam entre si, em uma disputa de 1(um) set de 6 games, lembrando que
quando empatados em 5 (5 a 5) deverá ter a disputa de um tié-break de 7 pontos.
Quando estiver jogando dupla mista, o homem deverá sacar por baixo, conforme
a regra desta modalidade
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 e um Máximo de 16 duplas
nesta fase da competição.
Nesta fase, os jogos serão disputados em 1 set de 6 games, somente na final que
o jogo será disputado em 1 set de 8 games ( 7 a 7- Tie-break).
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.
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 pela página
do evento criada no Facebok, 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.
PREMIAÇÃOAs duplas vencedoras em 1º, 2º receberão troféus e as duplas 3º
lugares receberão medalhas .

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.
Este é um Torneio sério e contamos com a colaboração de todos os jogadores, e
os casos omissos, serão resolvidos pelos organizadores.

