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Interclubes de tênis – Equipes - 2019 

 

 

1. DA ORGANIZAÇÃO 

1.1 O evento será organizado e coordenado pelo árbitro geral Eduardo Versiani 

1.2 O evento acontecerá em 4 datas pré definidas pela organização e 

representantes dos clubes participantes (AABB, Iate, Jaraguá e PIC). 

1.3 Nas 3 primeiras datas 2 dos clubes participantes receberão os jogos de 2 

confrontos simultâneos. Na data final somente 1 clube receberá as equipes dos 4 clubes 

para as fases de semifinais e final. 

1.4 Em cada clube sede haverá um árbitro auxiliar, designado pela organização. 

Este será responsável por controlar as entradas dos jogos, coletar resultados, assim como 

resolver quaisquer situações sobre regras. 

 

2. DAS EQUIPES 

2.1 Cada equipe será composta por 14 atletas, 10 masculinos (02 segundas classe, 

02 terceiras classe, 02 quartas classe, 02 quintas classe e 02 quintas classe acima de 60 

anos) e 04 femininas (02 quartas classe e 02 quintas classe) em cada confronto. Os atletas 

poderão ser substituídos de um confronto para o outro, assim como para o confronto final. 

2.2 Cada jogador realizará pelo menos 02 jogos de duplas em cada confronto, com 

exceção das equipes eliminadas na semifinal no confronto final, que jogarão somente 01 

jogo neste dia. 

 

3. DOS JOGOS 

3.1 O torneio terá formato de pontos. As 4 equipes se confrontarão em formato 

“Round Robin” todos contra todos. Cada confronto será composto de 14 jogos de duplas 

de 08 games sem vantagem. 

3.2 Cada equipe acumulará os pontos referentes aos games vencidos em cada 

jogo, com 02 pontos de bônus por cada vitória. (ex: uma equipe vence jogo por 8/4, soma 

10 pontos enquanto a equipe adversária soma 04 pontos); 



 3.3 Para a formação das chaves de semifinais do confronto final serão somados os 

pontos acumulados nos 3 confrontos da fase classificatória. A equipe primeira colocada 

enfrentará a quarta colocada, e a segunda colocada enfrentará a terceira colocada nas 

semifinais. 

 3.4 Em caso de empate na soma total dos pontos dos 3 confrontos os critérios de 

desempate seguirão a seguinte ordem:  

3.4.1 Empate entre 2 equipes: confronto direto, número de vitórias (3 

confrontos), saldo de games (3 confrontos), jogo desempate. 

3.4.2 Empate entre 3 ou 4 equipes: número de vitórias (3 confrontos), saldo 

de games (3 confrontos), jogos desempate. 

3.5 Em caso de empate na soma dos pontos dos confrontos de semifinal e final, 

será considerada vencedora do confronto a equipe melhor colocada na fase classificatória. 

3.6 No caso de desistência por lesão ou qualquer outro motivo com um jogo em 

andamento, a equipe desistente somará os pontos referentes aos games vencidos até o 

momento. A equipe adversária somará os pontos como se tivesse vencido todos os games 

a seguir, mais 02 pontos de bônus pela vitória. (Ex: o jogo é interrompido em 3x3 por 

desistência, o placar será considerado 8/3. A equipe desistente somará 3 pontos, a outra 

somará 10 pontos). 

3.7 Em casos de falta ou indisponibilidade de algum atleta iniciar um jogo, ele 

poderá ser substituído por algum atleta do mesmo gênero da mesma categoria (quando 

possível) ou de categorias inferiores. (Ex: o atleta 3ªM falta ou se lesiona antes de entrar 

em quadra. Ele poderá ser substituído pelo outro 3ªM ou por um dos atletas masculinos de 

categorias inferiores (4ªM, 5ªM, 5ªM+60). Nos casos de falta de algum dos 5ªM+60 ou de 

uma das 5ªF, será considerado o WO. 

3.8 Em casos de WO será considerado o placar de 8 a 0 para a equipe vencedora, 

que somará um total de 10 pontos. 

 

4 DOS CONFRONTOS 

4.1 Cada data de confrontos terá uma combinação de jogos diferente. 



13:00 h 2ª/2ª x 2ª/2ª 3ª/3ª x 3ª/3ª 4ª/4ª x 4ª/4ª

13:50 h 5ª/5ª x 5ª/5ª 4ªF/4ªF x 4ªF/4ªF 5ªF/5ªF x 5ªF/5ªF

14:40 h 5ª+60/5ª+60 x 5ª+60/5ª+60 2ª/3ª x 2ª/3ª 2ª/3ª x 2ª/3ª

15:30 h 4ª/5ª x 4ª/5ª 4ª/5ª x 4ª/5ª 4ªF/5ª+60 x 4ªF/5ª+60

16:20 h 4ªF/5ªF x 4ªF/5ªF 5ª+60/5ªF x 5ª+60/5ªF

DATA 1 - CONFRONTOS 1 E 2 - fase classificatória

 

13:00 h 2ª/2ª x 2ª/2ª 3ª/3ª x 3ª/3ª 4ª/4ª x 4ª/4ª

13:50 h 5ª/5ª x 5ª/5ª 4ªF/4ªF x 4ªF/4ªF 5ªF/5ªF x 5ªF/5ªF

14:40 h 5ª+60/5ª+60 x 5ª+60/5ª+60 2ª/3ª x 2ª/3ª 2ª/3ª x 2ª/3ª

15:30 h 4ª/5ª+60 x 4ª/5ª+60 4ª/5ª+60 x 4ª/5ª+60 4ªF/5ªF x 4ªF/5ªF

16:20 h 4ªF/5ª x 4ªF/5ª 5ª/5ªF x 5ª/5ªF

DATA 2 - CONFRONTOS 3 E 4  - fase classificatória

 

13:00 h 2ª/2ª x 2ª/2ª 3ª/3ª x 3ª/3ª 4ª/4ª x 4ª/4ª

13:50 h 5ª/5ª x 5ª/5ª 4ªF/4ªF x 4ªF/4ªF 5ªF/5ªF x 5ªF/5ªF

14:40 h 5ª+60/5ª+60 x 5ª+60/5ª+60 2ª/3ª x 2ª/3ª 2ª/3ª x 2ª/3ª

15:30 h 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 5ª+60/5ª x 5ª/5ª+60

16:20 h 5ª/5ªF x 5ª/5ªF 5ª+60/5ªF x 5ª+60/5ªF

DATA 3 - CONFRONTOS 5 E 6  - fase classificatória

 

 

12:30 h 2ª/3ª x 2ª/3ª 2ª/3ª x 2ª/3ª 5ª/5ªF x 5ª/5ªF

13:20 h 2ª/3ª x 2ª/3ª 2ª/3ª x 2ª/3ª 5ª/5ªF x 5ª/5ªF

14:10 h 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 5ª/5ª+60 x 5ª/5ª+60

15:00 h 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 4ª/4ªF x 4ª/4ªF 5ª+60/5ª x 5ª/5ª+60

15:50 h 5ª/5ªF x 5ª/5ªF 5ª/5ªF x 5ª/5ªF

16:40 h 2ª/2ª x 2ª/2ª 3ª/3ª x 3ª/3ª 4ª/4ª x 4ª/4ª

17:30 h 5ª/5ª x 5ª/5ª 4ªF/4ªF x 4ªF/4ªF 5ªF/5ªF x 5ªF/5ªF

18:20 h 5ª+60/5ª+60 x 5ª+60/5ª+60 5ª+60/5ª+60 x 5ª+60/5ª+60

DATA 4 - CONFRONTO FINAL

 

 

  Semi 1 (1° x 4°) 

  Semi 2 (2° x 3°) 

  Final 

 

 

Obs: as ordens dos jogos não serão necessariamente as das tabelas acima. 



 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Todos os participantes receberão medalhas em todos os confrontos da fase 

classificatória. Na fase final somente os atletas das equipes campeã e vice-campeã 

receberão medalhas. 

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


