
REGULAMENTO TORNEIO FINAL AABB-BH  
 
 

1. INSCRIÇÃO: 
 
Os quatro primeiros jogadores que se encontram classificadas no ranking 
interno da AABB-BH terão o direito de fazer a inscrição em sua respectiva 
categoria. 

  
 FEMININO 
 1 CLASSE 
 2 CLASSE  
 3 CLASSE 
 4 CLASSE 
 5 CLASSE (INICIANTE) 
 
 * Observações referentes ao item 1: 

a) Jogadores que figuram ou figuraram no ranking profissional de 01 a 500 
da ATP ou WTA não poderão participar do torneio.  

 
b) Na ausência de um ou dois jogadores, os demais subsequentes 

classificados no ranking poderão substitui-los. O torneio só não será 
realizado se houver apenas um inscrito.  

 
2. DAS COMPETIÇÕES 

 
 O evento será realizado em etapa única, válido pelo Ranking interno da 
AABB-BH. 

 
a) Nos grupos com 4 (quatro) inscritos: semi-final e final, nos grupos com 

3(três): todos contra todos, e caso tenha somente 2 (dois) inscritos será 
realizada uma melhor de 3 partidas. 

 
b) Os confrontos nos grupos serão definidos pelo ranking atualizado, 1º x 4º 

e 2º x 3º, os vencedores fazem um confronto final. 
 

c) A definição de terceiro e quarto colocado no ranking final será apurada 
observando-se os seguintes critérios, pela ordem: saldo de sets; saldo de 
games; posição no Ranking.  

 
3. DOS JOGOS 

 
a) Quando houver três ou quatro inscritos, as partidas poderão ser 

disputadas em dois sets com MATCH TIE-BREAK se houver empate, SET 
PRO (8 games), ou SET CURTO ( 2 SETS DE 4 GAMES com MATCH 
TIE-BREAK se houver empate). Se houver apenas dois inscritos os jogos 
deverão ser disputas no formato SET PRO (8 games). 
 

b) Intervalo entre chamadas e tempo de descanso entre os jogos: Exceto 
pelo clima ou outra circunstância fora de controle que cause a interrupção 



da programação, um jogador poderá ser escalado para jogar um máximo 
de duas partidas por dia. 

 
 Segue abaixo os períodos mínimos de descanso em jogos da mesma 
chave: 
- Partida com duração inferior a uma hora: descanso de trinta minutos. 
- Partida com duração de uma hora à uma hora e meia: descanso de uma hora. 
- Partida com duração maior que uma hora e meia: descanso de uma hora e 
meia 
- Partida interrompida por trinta minutos ou mais, devido à chuva ou outro fator 
que cause a interrupção, a duração do jogo será contada a partir do momento 
que recomeçar. 
- Partida interrompida por menos de trinta minutos, o tempo de duração da 
partida deve ser contado continuamente desde o momento em que a primeira 
bola for colocada em jogo. 
  

4. OUTROS PROCEDIMENTOS: 
 

a) Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta 
de energia, etc.) terá seu prosseguimento respeitando-se a contagem e 
posição em que foi interrompida; 

 
b) O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 (cinco) 

minutos; 
 

c) A troca de lado não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 
segundos exceto ao término de cada set quando o tempo será de 2 
minutos e 30 segundos entre os pontos. 
 

d) A presença de árbitros na quadra não será obrigatória. 
 

 
5. DA ORGANIZAÇÃO: 

  
a) O atleta poderá se inscrever até o momento inicial da montagem dos 

grupos. 
 

b) Os horários dos jogos ficarão disponíveis a partir das 12 horas da quinta 
feira que antecede a rodada. 

 
c) Os jogos serão realizados aos sábados e domingos das 8 horas as 18 

horas. 
 

d) No caso de remarcação dos jogos em virtude do mau tempo, é obrigação 
dos jogadores entrarem em contato com a comissão para ter 
conhecimento dos novos horários. 
 

e) Haverá tolerância de 15(quinze) minutos para tenistas de qualquer 
localidade, contados a partir do horário oficial marcado para o jogo. 
 



f) Será declarado perdedor por WO o tenista que não se apresentar no 
horário marcado, se houver quadra disponível para o jogo (sequência do 
jogo anterior no caso de atraso). 

 
 

6. CÓDIGO DE CONDUTA:  
 
Alteração de Classe / ranking de transição: 
Atenção! As alterações de categorias serão feitas e analisadas pela 
comissão a cada torneio.  
 

a) Obscenidade Audível: palavras obscenas ditas pelos jogadores em 
qualquer idioma, que possam ser ouvidas por árbitros, público, 
adversário, pegadores de bola, etc.; 
 

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 ou no recinto do torneio; 
 

d) Abuso de Raquete ou Equipamento: qualquer atitude destrutiva 
utilizando raquetes ou equipamento da quadra; 
 

e) Abuso Verbal: expressão verbal, que desrespeite o oponente, 
arbitragem, pegadores de bola ou público em geral; 
 

f) Abuso Físico: tocar seu oponente, arbitragem ou público; 
 

g) Instrução: qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o 
jogador, técnico, pais ou acompanhantes; 
 

h) Conduta Anti-Desportiva: toda e qualquer atitude anti-desportiva que 
não esteja prevista nos itens acima. 
 

7. PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA: 
 

a) 1ª Ofensa: Advertência; 
b) 2ª Ofensa: Perda de Ponto; 
c) 3ª Ofensa: Perda do Game. 

Obs.: A partir da quarta ofensa, ficará a critério do Arbitro Geral se continua 
penalizando com perda de games ou desclassificação do tenista faltoso. 
Dependendo da gravidade do ato cometido pelo tenista, o mesmo poderá ser 
desclassificado sem passar pelo processo normal acima descrito. 
 

8. TAXAS 
 
Inscrição : R$25,00 
 



9. CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 
comissão do tênis e diretoria do clube  
 

10. REGRAS E REGULAMENTO: 
 
Todo tenista, declara ter total conhecimento das regras do esporte (CBT e ITF) 
e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e as normas do 
REGULAMENTO DO TORNEIO. 
 
 

 


