
1º TORNEIO AMADOR DE DUPLAS ABERTO DO OÁSIS CLUBE 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Valor para a dupla: R$ 70,00  

 

Atleta 1: Celular: 

E-mail: Identidade: 

Local aonde joga: Tamanho Camisa: 

  

Atleta 2: Celular: 

E-mail: Identidade: 

Local aonde joga: Tamanho Camisa: 

 

Categoria: 

 A – atletas de 1ª e 2ª classes 
 B – atletas de 3ª e 4ª classes 

 C – atletas de 5ª e iniciantes 

 

Declaramos que lemos e aceitamos os termos do Regulamento do 

Torneio. 

 

 

__________________________________________________ 

             Atleta 1 e/ou Atleta 2 
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Objetivos 

       Divulgar o Oásis Clube. 

Confraternizar e integrar os tenistas participantes. 

       

Período para inscrição 

De 01 de junho até 14 de julho de 2017 através do e-mail 

torneiooasis2017@gmail.com 

 Data de Realização 

       22, 23, 29 e 30 de julho sendo os dias 05 e 06 de agosto data reserva.   

Sistema de Disputa dos jogos 

       Set profissional de 8 games semifinais e finais em 2 sets normais. Em caso de 

empate em 1x1 haverá disputa e um super Tie Break de 10 pontos. 

Taxa de Inscrição 

       R$ 70,00 com direito a camiseta do evento. 

Sorteio das chaves 

O sorteio das chaves será feito na quadra de tênis do Oásis clube no dia 15 de 

julho às 10h da manhã. 

Divulgação das Chaves 

17/07/2017 no quadro do de avisos do clube  e e-mail para cada um dos 

participantes. (informados na ficha de inscrição). 

Premiação 

       Troféus aos campeões e vice-campeões 

Exigências 

       Não será permitida a participação de jogadores inscritos fora de sua categoria 

e/ou nível de jogo. 

       O jogador não poderá jogar sem camisetas e/ou calçados apropriados. 

       O jogador poderá ter que jogar duas vezes, em um único dia. 

       O jogador deverá jogar com a camiseta do evento. 

       Horário dos jogos será por sorteio, não haverá preferência para nenhum dos 

tenistas. 

       Pedidos de troca de horário deverão ser feitos com no mínimo 72 horas de 

antecedência. 

Categorias e Vagas 

       Masculino: 

       Categoria A – Tenistas da 1ª e 2ª classe (16 duplas) 

       Categoria B – Tenistas da 3ª e 4ª classe (16 duplas) 

         Categoria C – Tenistas da 5ª classe e Iniciantes (16 duplas) 
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REGULAMENTO 

É o conjunto de normas que rege o torneio para a “1º TORNEIO AMADOR DE DUPLAS 

ABERTO DO OÁSIS CLUBE” 

Art. 1º Período 

O torneio acontecerá nos sábados e domingos de 22 a 30 de julho de 2017. Em caso de 

chuva, alguns jogos poderão ser adiados. Será de responsabilidade de cada atleta entrar 

em contato com a organização para se inteirar da programação. 

Art. 2º Direção do Torneio 

·    Comissão do Oásis Clube 

Art. 3º Inscrições 

. As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 14/07/2017 através de solicitação pelo e-

mail torneiooasis2017@gmail.com do qual receberá as instruções para preenchimento 

da Ficha de Inscrição e pagamento da taxa de R$ 70,00 para a dupla.  

 Para classificação da categoria prevalecerá, na formação da dupla, sempre o atleta 

melhor classificado (mais forte). Se a Organização do Torneio verificar que algum 

jogador se inscreveu em classe inferior à sua categoria será automaticamente 

desclassificado e não haverá devolução dos valores da Inscrição. 

 Art. 4º Chaves 

O sorteio das chaves será feito no clube às 10h da manhã do dia 15/07/2017.  

Art. 5º Programação dos Jogos 

É de responsabilidade da Organização, junto com o Árbitro Geral, programar todos os 

jogos do torneio. 

A programação dos jogos será fixada no quadro de avisos do clube e enviada para cada 

um dos participantes por E-mail (informados na ficha de inscrição). 

É de responsabilidade dos participantes, entrar em contato com a Organização, para 

saber os horários de seus jogos. 

Art. 6º Não Realização dos Jogos 

Em caso de não realização do jogo por motivo de chuva, será marcado o jogo em outro 

dia / horário. Em caso de interrupção pelo mesmo motivo, o jogo continuará a partir 

do placar na hora da interrupção. 

Art. 7º As Partidas 

·    As partidas serão realizadas e um set de 8 games e as semifinais e finais em dois sets 

normais, caso haja empate em 1x1 deverá ser jogado um SuperTie Break de 10  pontos. 

·    As partidas poderão ser realizadas à luz natural ou artificial, durante o dia ou à noite. 

·    Haverá tolerância de 15 minutos para o jogador, contados a partir do horário oficial 

marcado. Decorrido este prazo, o jogador presente será declarado vencedor  por W.O. 

Com o placar 8x0. 

·    Ao chegar ao local dos jogos os  tenistas deverão confirmar a presença diretamente 

com o Árbitro Geral e receber sua camiseta do torneio (obrigatório o uso). 

·    O aquecimento terá duração máxima de 5 minutos. 

·    Para o bom andamento do jogo, os jogadores deverão respeitar o Código de Conduta 

do Tênis (anexo I). Em último caso os jogadores poderão solicitar a presença do Árbitro 

Geral. 
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·    Os tenistas poderão jogar até duas partidas no mesmo dia, com intervalos entre as 

partidas conforme normas oficiais da CBT. 

·    O ato de inscrição significa concordância expressa com todas as normas deste 

regulamento. 

·    Os tenistas deverão entregar atestado médico antes de começar o torneio, caso não 

entregue o atestado, o tenista se responsabiliza pelo seu estado físico para participar do 

torneio. 

Art. 8º Código de conduta 

O Código de Conduta (anexo I) é de uso obrigatório e compete ao Árbitro Geral a sua 

imediata aplicação, sem exceções, devendo todos os registros serem feitos de 

conformidade com a “Penalização do Código de Conduta do Tenista”, seguidas das 

regras na CBT. 

Art. 9º Premiação 

Troféus para o Campeão e medalhas para Vice-Campeão de cada categoria. 
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ANEXO 1 – CÓDIGO DE CONDUTA 

O Código de conduta tem por finalidade disciplinar o jogo de tênis. 

Das Penalidades: 

– Primeira ocorrência: Advertência 

– Segunda ocorrência: Perda do Ponto 

– Terceira ocorrência e a(s) subsequente(s): Perda do game e/ou desclassificação 

Obs.: Após a 3ª ocorrência, o árbitro determinará se a penalidade será a perda do game ou a desclassificação. 

Das Violações: 

a) Obscenidade Auditiva: Toda e qualquer palavra obscena e/ou de baixo calão proferida pelo jogador em qualquer 
idioma. Inclusive no aquecimento. 

b) Obscenidade Visível: Todo e qualquer gesto ou atitude obscena visível. Inclusive no aquecimento 

c) Abuso Verbal: Toda e qualquer frase que venha a desrespeitar árbitro, oponente, espectador e/ou pessoas 
presentes ao torneio. Inclusive no aquecimento. 

d) Abuso Físico: Não será permitido tocar nos árbitros de quadra, oponente, espectador e/ou pessoas presentes no 
torneio. Inclusive no aquecimento. 

e) Abuso de Bola: Toda e qualquer bola lançada com violência, perigo ou mais agressivamente para dentro ou para 
fora da quadra. Inclusive no aquecimento. 

f) Abuso de Raquete ou Equipamentos: Toda e qualquer atitude mais violenta utilizando a raquete ou equipamentos 
pertencentes ao recinto do torneio. Inclusive no aquecimento. 

g) Instrução e Técnico: Todo e qualquer tipo de comunicação verbal ou visual entre um jogador e uma pessoa de fora 
da quadra. Comunicar-se com o técnico. Inclusive no aquecimento. 

h) Melhor esforço: O jogador deve usar seu melhor esforço para vencer uma partida quando competindo. 

i) Abandono de Quadra: O jogador não deve deixar a área da quadra durante uma partida (incluindo o aquecimento) 
sem permissão do árbitro de cadeira, árbitro auxiliar ou árbitro geral. O jogador que violar esta seção pode ser 
desclassificado pelo árbitro geral. 

j) Falha ao completar o jogo: O jogador deve completar o jogo em andamento ao menos que ele seja incapaz de 
terminar. 

k) CONDUTA ANTI-DESPORTIVA: 

Toda e qualquer atitude antidesportiva, seja dentro ou fora da quadra, inclusive no aquecimento, que não tenha sido 
mencionada, nos itens anteriores. 

l) Desclassificação : 

De acordo com a gravidade do ato cometido, o jogador poderá ser desclassificado sem passar pelo processo normal 
de penalidades, ou seja, ele poderá ser desclassificado mesmo se estiver cometendo sua primeira infração. Em caso 
de desclassificação, a decisão do Árbitro Geral será final e inapelável. 

m) COMPORTAMENTO AGRAVANTE 

O jogador, que cometer ATOS DE INDISCIPLINA, nas áreas oficiais do torneio (hotel, restaurante, transporte, sala dos 
jogadores, sala da arbitragem etc), SERÁ PUNIDO pelo Árbitro Geral. A punição poderá ser uma ADVERTÊNCIA ou 
DESCLASSIFICAÇÃO dependendo do grau de indisciplina. Ou até mesmo ser suspenso por um certo período de 
tempo sem poder jogar torneios. 

Violação do Tempo / Atraso de Jogo 

Depois do período do aquecimento, o jogo deve ser contínuo e o jogador não deve atrasar uma partida sem razão. 

O máximo de 20 segundos deve durar do momento que a bola saiu do jogo no fim do ponto até a hora que o primeiro 
serviço do próximo ponto for batido. 

Na troca de lados, o máximo de 90 segundos deve durar do momento que a bola saiu no final do game até que o 
primeiro saque seja batido no início do próximo game. Entretanto, depois do primeiro game de cada set e durante o tié-
break, o jogo deve ser contínuo e os jogadores devem virar de lado sem o período de descanso. 

No final de cada set, independente do placar, haverá um descanso de 120 segundos a partir do momento que bola saiu 
do jogo no fim do set até o primeiro saque do set seguinte for batido. 

Se o término do set for com somatório par de games, não haverá troca de lados. 

O recebedor deve jogar no ritmo razoável do sacador e deve estar pronto para receber dentro do tempo razoável do 
sacador. 

As violações de tempo serão penalizadas da seguinte maneira: 

– Primeira violação: Advertência 

– Segunda violação: Perda do Ponto 

– Demais violações: Perda do Ponto 

Quando uma violação de tempo é resultado de um tratamento médico, recusa de ir jogar ou não retornar a quadra 
dentro do tempo permitido, uma violação de código por atraso de jogo deverá ser dada de acordo com o sistema de 
penalidade de pontos e não mais violação de tempo. 
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TEMPO DE DESCANSO ENTRE JOGOS 

– Partida com duração inferior a uma hora: independentemente de ser jogada em quadra aberta ou coberta, o 
descanso será de trinta minutos. 

– Partida com duração entre uma e uma hora e meia: a) quadra coberta, o descanso será de 45 minutos; b) quadra 
aberta, o descanso será de uma hora. 

– Partida com duração maior que uma hora e meia: a) quadra coberta, o descanso será de uma hora; b) quadra aberta, 
o descanso será de uma hora e meia. 

TEMPO DE AQUECIMENTO PARA JOGOS INTERROMPIDOS 

– Partida com interrupção de 0 a 15 minutos: não existe reaquecimento. 

– Partida com interrupção de 15 a 30 minutos: o reaquecimento será de três minutos. 

– Partida com interrupção maior de 30 minutos: o reaquecimento será de cinco minutos. 


