ANHEMBI TÊNIS CLUBE
DEPARTAMENTO DE TÊNIS

REGULAMENTO DOS TORNEIOS INTERNOS – 2017
1. DO TORNEIO
Os torneios internos das Categorias Alpha, Beta, Gama e Delta do ano de 2017, serão disputados no
sistema de eliminatória simples e regidos pelo presente regulamento, em consonância com as regras da
Federação Paulista de Tênis – FPT, adequadas à realidade do Anhembi Tênis Clube.

2. DAS CATEGORIAS
As categorias por idade das quadras 1, 2, 3 e 4, serão definidas pela diretoria do tênis na época dos
respectivos torneios, em função do número de jogadores inscritos no torneio de cada quadra.

3. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas na secretaria do Departamento de Tênis, ou pelo telefone, até o
último dia previsto para o encerramento das inscrições. Não serão aceitas inscrições fora do prazo
determinado. A taxa de inscrição será de R$ 60,00 cobrados no boleto do clube.

4. DAS CHAMADAS E DO COMPARECIMENTO
As chamadas serão afixadas com antecedência no quadro de aviso do Departamento de tênis. Haverá
tolerância de 15 minutos de atraso aos tenistas, passado o prazo, o tenista atrasado será declarado perdedor
por WO. Não havendo presença dos dois jogadores, ambos serão declarados perdedores por WO.
O Departamento de Tênis enviará e-mail ou irá ligar avisando aos jogadores as datas e horários dos
seus respectivos jogos. O jogador que necessitar alterar o jogo deverá verificar junto ao Departamento de
Tênis qual o dia que poderá ser realizado o novo jogo (desde que não prejudique o andamento do torneio e
que esteja de comum acordo com seu oponente). Em caso de falta de acordo entre os jogadores, será
respeitada a data determinada pelo Departamento de Tênis. SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA
UMA ALTERAÇÃO DE DATA OU HORÁRIO POR PARTE DE UM DOS JOGADORES. CASO JÁ
TENHA SIDO ALTERADA A DATA OU HORÁRIO DO JOGO POR UMA VEZ, NÃO SERÁ MAIS
TOLERADA NOVA ALTERAÇÃO, POR NENHUM DOS DOIS JOGADORES. Somente o
departamento de tênis poderá alterar a data dos jogos, sempre que houver necessidade.
5. DOS JOGOS
Os jogos dos torneios serão disputados no sistema melhor de 3 sets com tie break sendo definidos,
em caso de empate em 1set a 1, por um super tie break até 10 pontos.
As bolas serão fornecidas pelo Departamento de Tênis. Os jogos serão realizados preferencialmente
às 2ªs, 4ªs e 6ªsfeiras (eventualmente as 3ªs e 5ªs - feiras), além dos finais de semana e feriados, sendo nos
dias de semana com início após as 19h00 e aos finais de semana com início entre as 12h00 e 18h00.
Não haverá árbitro, devendo os próprios tenistas proceder às marcações e a contagem dos pontos,
sempre em voz alta e clara. Os tenistas deverão se alternar na atualização do placar quando da troca de
lado.
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Toda partida suspensa por motivo de força maior (chuva, falta de energia elétrica, quadra interditada)
terá seu prosseguimento em data a ser determinada pela coordenação, respeitando-se a contagem e a
posição em que foi interrompida.
O bate bola não poderá passar o tempo de 5 minutos. 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.
Não é permitido ao tenista, receber instruções na quadra ou fora dela, em nenhum momento durante
a disputa do jogo.
6. DAS CHAVES
As chaves serão elaboradas utilizando o critério de cabeça de chave da FPT, usando como base à
classificação do ranking interno, e sorteio para os demais tenistas.

7. DO REBAIXAMENTO E DA ASCENSÃO
As ascensões e rebaixamentos nas quadras 1 a 4 podem variar a cada ano para melhor atender a
demanda de jogadores por quadra.

8. DA PREMIAÇÃO
Haverá premiação com troféus aos finalistas de cada categoria.

9. DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING
Os tenistas ranqueados - não licenciados e sem atestado médico - que não participarem do
campeonato de suas categorias serão automaticamente excluídos do ranking pelo período de 01 ano, não
podendo assim participar do desafio (barragem) neste período. Ao retornar no próximo ano ficará na última
colocação do ranking.
Como 1º critério para efeito de elaboração do ranking, os classificados para as 4ª de final, serão os 8
(oito) primeiros classificados do ranking.
A primeira rodada do torneio será considerada aquela em que o jogador de fato tenha um adversário
– que não seja bye -, assim poderá haver diferença na posição em que os perdedores de 1ª rodada estão na
chave, mesmo assim, serão considerados perdedores de 1ª rodada.
O saldo de sets e saldo de games em todo o torneio definirão as posições subseqüentes, em caso de
empate nos itens anteriores, o desempate será baseado na colocação do tenista no ranking anterior.
10. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Tênis.
11. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO
Todo tenista ao fazer sua inscrição em qualquer categoria, automaticamente aceita e se submetem às
regras da FPT e a este regulamento.

São Paulo, fevereiro de 2017.
Diretoria de Tênis

