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REGULAMENTO – 2º ABERTO NACIONAL DE TÊNIS 
CAASP/CONCAD 2018 

                    

 
1. GERAIS 

 

 O 2º Aberto Nacional de Tênis CAASP/CONCAD 2018 será um evento 
exclusivo para os advogados e terá a duração estimada de (3) dias e 
contará pontos para o ranking. 

 

 Os jogos serão disputados entre os dias 31 de Maio a 02 de Junho em 
horário a ser definido pela organização. 

 

 
2. CATEGORIAS 
 

 Masculino de 20 a 49 anos (Especial) 

 Masculino de 20 a 39 anos  

 Masculino de 40 a 49 anos 

 Masculino de 50 a 59 anos  

 Masculino acima de 60 anos 

 Feminino 

 Duplas 

 
 

IMPORTANTE: 
 

 Para a formação de chave é necessário que haja no mínimo dois (2) 
tenistas do mesmo nível. 

 

 A organização avaliará cada caso seguindo as referências abaixo: 
 

A categoria 20 a 49 anos (Especial) corresponde a tenistas de nível 1ª, 
2ª e 3ª classe. 

 
 

3. INSCRIÇÕES 
 

 As inscrições deverão ser feitas diretamente na CAASP até a data limite 
preestabelecida. 

 

 Após o término do prazo para inscrições, os jogadores poderão se 
inscrever na condição de “ALTERNATE”, aguardando a desistência de 
algum participante previamente inscrito. 
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4. CHAMADAS E COMPARECIMENTO 
 

● As chamadas para os jogos serão divulgadas com 2 dias de 
antecedência a data de início do torneio, e serão publicadas no site  da 
LPTENNIS (www.lptennis.com). Os tenistas também serão comunicados 
através de e-mail e contato telefônico; 

● Em caso de chuva a programação será refeita e informada 
posteriormente a todos os jogadores. (Caso haja necessidade o formato de 
disputa poderá ser alterado)  

● O jogador deverá apresentar-se no horário marcado, sendo que o atraso  
de 15 minutos determinará a derrota por W.O; 

● O jogador deverá marcar sua presença com a organização do torneio. 

● É de responsabilidade do jogador consultar o horário dos jogos. Em  
caso de duvidas entrar em contato com o arbitro geral no telefone: (11) 98368-
8898. (Marcelo Pereira) 
 
 

5. ARBITRAGEM 
 

● A arbitragem ficará a cargo do árbitro geral e será conduzida de acordo  
com o regulamento da Confederação Brasileira de Tênis. 

● A arbitragem supervisionará todos os jogos, e só entrará em quadra em  
caso de necessidade.  

 
 

6. PREMIAÇÃO 
 

● Haverá troféu para o campeão e vice-campeão. 

● Os troféus serão entregues durante a cerimônia de encerramento do  
torneio. 

 
 

7. JOGOS 
 

● O torneio será disputado em melhor de três (3) sets, de até quatro (4)  
games, sendo que empatados em um (1)  set a um (1), disputa-se o super tié-
break de até dez (10) pontos. O formato dos games será no sistema “no-ad” 
sem vantagem. (forma moderna de contagem de um game, em que se exclui a 
necessidade de disputar dois pontos para concluir o game. Quando se chega 
em 40 a 40, o recebedor escolhe qual lado quer receber o saque, e o ponto a 
ser jogado define imediatamente o vencedor do game) 
 

● Em uma única fase, o sistema de disputa do torneio será a “dupla 
eliminatória”. Neste sistema, cada competidor pode ter no máximo (1) uma 
derrota.  

● Em caso de vitória por W.O, o tenista vencedor avança na chave. O 
tenista que não compareceu no primeiro jogo será automaticamente eliminado 
do torneio. 

● Em caso de empate na final, será realizado um super tié-break até dez 
(10) pontos. Nesta condição, o tenista que chegar a final sem derrota, e perder 
na final, realiza o super tié-break para desempate.   

http://www.lptennis.com/
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● Toda partida suspensa ou adiada pelo árbitro geral por motivo de força 
maior (chuva, falta de energia elétrica, etc.) terá seu prosseguimento 
respeitando a contagem e posições em que foi interrompida; 

● Caso necessário os organizadores podem alterar o formato de disputa 
do torneio. 

● O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 minutos e a troca 
de lados o tempo de 1 minuto e trinta segundos. 

● Na categoria “Duplas” o sistema de disputa será definido de acordo com 
o numero de participantes inscritos para esta modalidade. 

● O participante deve estar ciente que caso necessário poderá fazer até 7 
jogos por dia.  

● A programação poderá ser alterada pela organização conforme a 
necessidade.  

● Fica estabelecido que “torcedores” não podem se manifestar 
excessivamente, e nem adentrar a quadra durante os jogos. Exceção para 
familiares. Neste caso o “torcedor será convidado a se retirar.  
 
 
 

8. CHAVES 
 

● Haverá sorteio para confecção das chaves 

● Cabeças de chave serão definidas com base na classificação de 
torneios anteriores. 
 
 
 

9. PONTUAÇÂO E CLASSIFICAÇÃO 
 
 
O ranking OABSP/CAASP 2018 será formado de acordo com a pontuação 
obtida nos torneios e receberá a seguinte ordem: 
 
 

 Master 1000 

 Campeão – 1000 pontos 

 Finalista - 800 pontos 

 Semifinalista – 600 pontos 

 Quadrifinalista -500 pontos 

 Oitavo-finalista – 300 pontos 

 Primeira rodada – 200 pontos 
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10.   CORRIDA DOS CAMPEÕES 
 

● O sistema de pontuação para formação do ranking será de “Pontos 
Corridos” 

● Nesta temporada não haverá bônus de vitória sobre melhor ranqueado, 
apenas pontos obtidos em cada rodada, de acordo com a distribuição de 
pontos.  
 
 

11.   CÓDIGO DE CONDUTA 
 

● Quando necessário serão aplicadas as normas do código de conduta 
aos infratores. 

● Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão 
organizadora. 
 
 

12.      COMISÃO ORGANIZADORA 
 

● Marcelo Pereira (Árbitro geral)  

● Luciano Pereira (Árbitro auxiliar) 


