REGULAMENTO
8º OPEN DE BEACH TENNIS ASBT PRIMAVERA 2017

O 8º OPEN DE BEACH TENNIS ASBT PRIMAVERA 2017, será realizado na Praça das Bandeiras,
praia do Gonzaga, Santos/SP, entre os dias 09 e 10 de setembro de 2017.
As inscrições serão efetuadas entre o período de 20/07 a 30/08/2017, através do email:
sym.comeventos@gmail.com.br.
Haverá preço diferenciado para todos os atletas que efetuarem suas inscrições e
encaminharem os comprovantes de pagamentos até o dia 15/08, conforme abaixo
descriminado.
O atleta que não encaminhar seu comprovante de pagamento até o dia 30/08, sua inscrição
será considerada nula.

1. REGRAS GERAIS

1.1) Sistema de disputa (Categorias Amadoras)
CATEGORIAS DUPLAS: Mínimo de 4 duplas inscritas para validação da categoria
Mínimo de 8 duplas inscritas para pagamento da Premiação em $$$
CATEGORIA SIMPLES: Mínimo de 3 atletas para validação da categoria.
FASES DE GRUPO: As partidas serão organizadas no sistema de grupos onde todas as duplas ou
atletas do mesmo grupo jogam entre si, e as duas duplas ou atletas com melhores resultados
estarão classificados para a fase eliminatória.
1.2) Sistema de Disputa ( Categoria Profissional)
CATEGORIAS DUPLAS: Mínimo de 4 duplas inscritas para validação da categoria
Mínimo de 8 duplas para pagamento da premiação em $$$
CATEGORIA SIMPLES: Mínimo de 3 atletas para validação da categoria.
FASE DE GRUPOS ( até 8 duplas inscritas) : As partidas serão organizadas no sistema de grupos
onde todas as duplas ou atletas do mesmo grupo jogam entre si, e as duas duplas ou atletas
com melhores resultados estarão classificados para a fase eliminatória.
CHAVES ELIMINATÓRIAS (+ de 8 duplas) : os confrontos serão decididos com o posicionamento
dos “cabeças de chave” e as demais duplas serão sorteadas nas posições disponíveis na chave
de até 32 duplas. Caso ultrapasse 32 duplas inscritas, será realizado um qualyfing, no dia 08 à
partir das12h.

1.3) Placar dos Confrontos (Categorias Amadoras)
FASE DE GRUPO: set único de 6 games (6-6 tie-break de 7 pontos)
QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAL: set único de 6 games (6-6 tie-break de 7 pontos)
FINAL: set único de 8 games (8-8 tie-break de 7 pontos)
1.4) Placar dos Confrontos (Categorias Profissionais)
FASE DE GRUPO: set único de 8 games (8-8 tie-break de 7 pontos)
QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAL: 2 sets de 6 games (6-6 tie-break de 7 pontos) e um super tiebreak no 3º de set de 10 pontos, em caso de empate nos dois primeiros sets.
FINAL: 3 sets de 6 games (6-6 tie-break de 7 pontos)
1.5) Critério de Desempate (Fase de Grupo)
1º Critério – Número de Vitórias e saldo de games em caso de empate entre 3 duplas
2º Critério – Confronto Direto em caso de empate entre 2 duplas
3º Critério – Sorteio
1.6) Formato da Fase Eliminatória
Após a disputa da fase de grupos, as duas melhores colocadas em cada grupo, se classificam
para a fase eliminatória.
1.7) Tempo de Tolerância
- Serão tolerados 20 min de espera para aplicar o W.O.
- W.O. representa 6x0 para dupla vencedora.
1.8) Alteração de Duplas
Após o sorteio das chaves e/ou grupos, as alterações de duplas poderão ocorrer tão somente
com a substituição por escrito de novas duplas, ficando vedada a substituição de apenas um dos
atletas. Caso a substituição por inscrição de dupla nova, influencie nos cabeças de chave do
torneio, não será aceita tal substituição.
1.9) Ajuda Tecnica
Durante toda a partida, incluindo o tempo técnico, tratamento médico e trocas de lado, não
será permitido a transmissão de instrução aos atletas.

2. CÓDIGO DE CONDUTA
2.1) Serão consideradas atitudes antidesportivas, passiveis de penalidades disciplinares:
I – Ofender, agredir ou desrespeitar o atleta adversário, o parceiro, o árbitro geral, ou público
em geral e a organização do Torneio;
II – Atitudes ou intimidações contra adversários ou parceiros;
III – Execução de gestos ou palavras obscenas
IV – Abuso de bola, retornar a bola ao adversário com agressividade ou isolar a bola fora dos
limites da quadra, de maneira intencional;
V – Abuso de raquete, por gesto intencional de danificar a raquete, acessórios , cadeiras ou
qualquer outra infraestrutura do torneio.
2.2) Penalidades Disciplinares
Serão aplicadas de acordo com o Regulamento da LNBT
2.3) Deveres dos Participantes
Cabe aos participantes do evento cumprir este Regulamento e o Código de Conduta, assim
como, deverá tomar conhecimento do Regulamento Geral da LNBT
Deverão conferir o horário do seu jogo que será publicada na página do evento no Facebook
ou na FanPage da ASBT ou ainda, entrando em contato com o árbitro Geral.
Os competidores deverão permanecer até o final do torneio para a entrega da premiação.
2.4) Premiação
CATEGORIA PROFISSIONAL:
Considerando a inscrição de 8 ou mais duplas, será paga a premiação em dinheiro no valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção abaixo, além de troféus e ou medalhas
Dupla Campeã: 50%
Dupla Vice-Campeã : 30%
Dupla 1º Semi : 10%
Dupla 2º Semi: 10%

CATEGORIA AMADOR:
Considerando a inscrição de 8 ou mais duplas em cada categoria, será paga a premiação em
dinheiro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , na proporção abaixo, além de troféus e
ou medalhas.
Categoria A – Masculino R$ 800,00 / Feminino R$ 800,00 – 70% campeão / 30% vicecampeão
Categoria B – Masculino R$ 400,00 / Feminino R$ 400,00 – 70% campeão / 30% vicecampeão
Categoria C – Masculino R$ 250,00 / Feminino R$ 250,00 – 70% campeão / 30% vicecampeão
Categorias Amadoras – R$ 1.000,00 (hum mil reais) ( será dividido entre as categorias
másters: ex- tendo quórum, ou seja, 8 ou mais duplas na categoria 40 +, e tendo quórum, ou
seja, 8 ou mais duplas na categoria 50+ , a premiação será de R$ 500,00 (quinhentos reais) p
cada uma das categorias. Caso haja apenas uma categoria máster ( com 8 ou mais duplas) , a
premiação será de R$ 1.000,00 ( hum mil reais), sendo 70% campeão e 30% vice-campeão.
Não haverá premiação em dinheiro para categorias mistas e simples

3. Disposições Gerais
Os organizadores e autoridades da competição não se responsabilizam por perdas de materiais
deixados 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, após consultado o Regulamento da
LNBT.

ORGANIZAÇÃO
Sym.com eventos esportivos

