
REGULAMENTO DO
1º OPEN IBITINGA
DE BEACH TENNIS

1. COMPETIÇÃO
 

As etapas dos Torneios de Beach Tennis do 1º Open Ibitinga, serão disputadas no formato de
duplas masculinas, femininas e mistas nas categorias Kids, Iniciante, C, B e Livre.
 
2. INSCRIÇÕES
 

As inscrições de cada etapa serão feitas nos respectivos locais de realização dos eventos, onde
cada responsável pelo evento, junto com a Prefeitura Municipal ficam responsáveis pela divulgação, os
Torneios de Janeiro e Dezembro, realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer, as inscrições serão
realizadas no Nicolão, em horário de expediente, das 7h às 11h e das 13H às 17h de segunda a
sexta-feira.
 

A inscrição só será confirmada após o envio do comprovante de pagamento da inscrição para a
organização, ou entrega da cesta básica ou caixa de leite, conforme orientação a ser enviada no momento
da inscrição.
 

A taxa de inscrição para cada etapa será estipulada por cada responsável e realizador do Torneio,
onde nas etapas de Janeiro e Dezembro, realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer, será: 01 Cesta
Básica Grande por dupla (inscrição de uma categoria e para as demais categorias inscritas, será 01 caixa
de leite Integral - 12 unidades), que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Ibitinga (cesta
básica) e ao GACCI (leite).

O prazo para encerramento das inscrições é 16/01/2023 às 11h.
 
3. DIVISÃO DE CATEGORIAS

Categoria Kids: abaixo de 14 anos
Categoria Master: acima de 45 anos
Duplas Masculinas Kids, Iniciante, Master, C, B e Livre;
Duplas Femininas Kids, Iniciante, Master, C, B e Livre;
Duplas Mistas Iniciante, C, B e Livre.



Obs.: As categorias podem ser alteradas conforme a necessidade do organizador do torneio.
 
4. CRITÉRIO PARA DEFINIÇÂO DE CATEGORIA
 

Os atletas podem se inscrever na categoria que achar mais adequada desde que não tenha
disputado torneios em categorias superiores.

O atleta deve jogar na dupla mista, a mesma categoria que se inscreveu nas duplas masculina e
feminina.

A omissão por parte do atleta quanto a categoria inscrita, será passível de desclassificação da
etapa.
 
5. REGRAS
 

Todas as etapas obrigatoriamente obedecerão às regras vigentes da ITF e CBT.
 
6. PREMIAÇÕES
 

As premiações de cada etapa serão de troféus para a dupla campeã, vice-campeã, terceiro lugar e
medalhas ao quarto lugar.
 
7. REGULAMENTO DOS TORNEIOS

7.1. Número de inscritos
 

O mínimo para a disputa de qualquer categoria é de 4 (quatro) duplas. Caso uma categoria não
tenha número suficiente de inscritos para jogar, os inscritos desta categoria poderão subir para a categoria
imediatamente acima que tiver o número mínimo de inscritos, caso desejarem. Em nenhuma hipótese será
permitido descer de categoria.

O máximo de inscritos para cada categoria é de 16 duplas, salvo exceções que podem ser
determinadas pela organização de cada torneio.
 
7.2. SISTEMA DE DISPUTA

7.2.1. Em todas as categorias
 

● FASE DE GRUPOS, ELIMINATÓRIAS E FINAL: um set até 6 games, havendo empate em 6-6, joga-se
um tie-break (até 7 pontos)
 
  
O formato de disputa das categorias, de acordo com o número de inscritos, seguirão conforme abaixo:
 

● 4 duplas: todos contra todos
● 5 duplas: todos contra todos



● 6 duplas: 2 grupos de 3 duplas
● 7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
● 8 duplas: 2 grupos de 4 duplas
● 9 duplas: 3 grupos de 3 duplas
● 10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
● 11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
● 12 duplas: 4 grupos de 3 duplas
● 13 duplas: 4 grupos (1 grupo de 4 duplas e 3 grupos de 3 duplas)
● 14 duplas: (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas)
● 15 duplas: (3 grupos de 4 duplas e 1 grupo de 3 duplas)
● 16 duplas: (4 grupos de 4 duplas)

 
● VENCEDORES: 

 
A) Até 5 duplas o campeão será o que vencer mais partidas.
B) De 6 a 8 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar uma Semifinal.
C) De 9 a 16 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar uma chave eliminatória.
 
7.3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 

Em caso de empate nos grupos realizados, a definição das posições será apurada observando-se
os seguintes critérios, pela ordem:
 
7.3.1. Em caso de duplas empatadas:
  

1. Número de vitórias;
2. Melhor saldo de games;
3. Confronto direto;
4. Sorteio.

7.3.2. Tempo de tolerância:

Serão concedidos 15 minutos de espera do horário determinado do jogo, antes da aplicação do W.
O., caso a sequência dos jogos possa ser alterada sem acarretar atraso ao Torneio, não será aplicado o
W. O. de imediato, dando a dupla mais tempo para chegar.
   
 
8. CABEÇAS DE CHAVE
 

Os cabeças de chave de cada categoria serão definidos pelo sorteio.
 
9. PONTUAÇÃO DO RANKING MUNICIPAL
 



A pontuação do Ranking irá variar de acordo com o seguinte critério, torneios reconhecidos e
apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer:
 

● 90 = CAMPEÃO 
● 60 = VICE CAMPEÃO
● 40 = SEMI FINAL
● 25 = QUARTA DE FINAL
● 05 = PARTICIPAÇÃO

 
Os atletas que perderem por W.O., INDEPENDENTE da rodada ou de que tenham vencido alguma

partida, terão pontuação 0 (zero) na etapa para a soma no ranking.
 
9.1. Critérios de desempate
 

Caso haja um empate no ranking, o desempate seguirá a seguinte ordem de critérios:
 

1. atleta que jogou mais etapas;
2. mais vezes campeão;
3. mais vezes vice-campeão;
4. mais vezes semifinalista.

 
Caso após estes critérios o empate permaneça, a premiação será dividida entre os atletas

empatados na primeira colocação.
 
10. PREMIAÇÕES
 

Os prêmios dos rankings masculino e feminino, que serão premiados no último evento do
calendário anual, as 3 primeiras colocações de cada categoria, conforme abaixo:
 

● Categoria Kids: 1 Troféu
● Categoria Iniciante: 1 Troféu
● Categoria Master: 1 Troféu
● Categoria C: 1 Troféu
● Categoria B: 1 Troféu

 
 
11. CÓDIGO DE CONDUTA
 

Serão consideradas atitudes antidesportivas, passíveis de penalidades disciplinares:
I. Ofender, agredir ou desrespeitar o atleta adversário, o parceiro, o árbitro, o público em geral ou a
organização do evento;
II. Atitudes ou intimidações contra adversários e parceiros;
III. Execução de gestos ou palavras obscenas;



IV. Abuso de bolas, raquetes ou de acessórios próprios ou de terceiros, como também de danificar
cadeiras ou qualquer infraestrutura do evento;
V. Receber instruções de terceiros, salvo competições por equipes.
 
11.1. Penalidades por infração do Código de Conduta
 

Dependendo da gravidade do abuso ao código de conduta, serão aplicadas aos atletas as
seguintes penalidades:

1ª Ofensa:  Advertência: aviso da gravidade da infração.
2ª Ofensa:  Perda de Ponto envolvido na disputa em questão.
3ª Ofensa: Perda de Game, o árbitro ou organizador do evento poderá afastar ou ainda eliminar a dupla
infratora.
 

Obs.: A partir da 4ª ofensa ficará a critério do Árbitro Geral se continua penalizando com perda de
games ou com desclassificação do tenista faltoso. Dependendo da gravidade do ato cometido pelo tenista,
o mesmo poderá ser desclassificado sem passar pelo processo normal acima descrito.

12. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO 1º OPEN IBITINGA DE BEACH TENNIS

Os torneios serão organizados e realizados pelos responsáveis de cada etapa, conforme segue o
cronograma anual:

CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO 1º OPEN DE BEACH TENNIS DE IBITINGA 2023

Janeiro- Secretaria de Esporte e Lazer (18, 19, 20, 21 e 22)
Fevereiro- FUNcional Trainer (10, 11 e 12)
Março- CT Evolution (24 e 25)
Abril- Arena América (21, 22 e 23)
Maio- Royal Beach (19, 20 e 21)
Junho- Arena 66 (16, 17 e 18)
Julho- Posto 016 (07, 08 e 09)
Agosto- Arena Ione (18, 19 e 20)
Setembro- Arena América (22,23 e 24)
Outubro- Arena Ione (20, 21 e 22)
Novembro- Arena 66 (10, 11 e 12)
Dezembro- Secretaria de Esporte e Lazer (06, 07, 08, 09 e 10)

Os jogos poderão ser realizados em vários locais simultaneamente, de acordo com a necessidade
e disponibilidade de cada organizador da etapa, podendo ainda, haver a disponibilização de apoio ou
doação por qualquer uma das partes, em relação a premiação do evento ou uso de materiais esportivos.



Obs.: A etapa pode sofrer alteração de data ou local, desde que em comum acordo entre os
responsáveis e a Secretaria de Esporte e Lazer.

13. COMISSÃO DISCIPLINAR

A Comissão Disciplinar é formada por 5 membros, profissionais envolvidos ou professores de
Beach Tennis e tem autonomia para avaliar os casos de indisciplina. Nestes casos, os atletas serão
julgados pela Comissão e poderá ter a eliminação dos pontos no ranking, suspensão e proibição de
participação nos eventos oficiais ou apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer, por um período ou até
em definitivo, dependendo da gravidade do fato.

13.1. Recurso

Todos os atletas terão direito a recorrer em relação a medida imposta pela Comissão Disciplinar,
em até 7 (sete) dias após a aplicação da penalidade. O recurso apresentado será julgado novamente pela
Comissão e o atleta será informado da decisão em até 7 (sete) dias.

14. CASOS OMISSOS

Os casos omissos no Regulamento deverão ser incluídos ao longo do ano, para regularização e
atualização do Regulamento Oficial. Estes casos, serão resolvidos pelo árbitro ou organizador do evento,
que poderá consultar ou não a Comissão Disciplinar durante o evento, aos que estiverem presentes, ou
até após, se o achar necessário.
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FUNcional Trainer

KLEBER CATALANO
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Royal Beach
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