XIV ABERTO DE TÊNIS DO ITAGUARÁ COUNTRY CLUB
Regulamento 2018
1. Torneio
O Itaguará Country Club realizará no ano de 2018 a sua 16ª. Edição do Aberto de Tênis do
Itaguará. Este evento voltou a ser a referência para a motivação de todos os tenistas
amadores do clube e da região. O evento tem como objetivo principal promover, por meio da
prática esportiva, a integração entre clubes e atletas da região.
O torneio será realizado entre o dia 28 de maio e 27 de maio de 2018, sempre aos finais de
semana e em diversas categorias, com premiação em dinheiro para a Categoria Especial.

2. Categorias

3. Chaves: as chaves serão definidas através de sorteio e divulgadas uma semana antes do
início dos jogos.
Obs.: as chaves serão realizadas somente com o mínimo de 8 tenistas por categoria
Para a disputa da Categoria Especial teremos como participantes na chave 16 tenistas,
sendo que:
 04 tenistas Profissionais que tem pontos no Ranking da ATP;
 08 tenistas Profissionais que tem ou tiveram vitórias em torneio ITF;
 04 tenistas classificados no Qualifying da Especial
Para a Categoria Especial, será adotado Lucky-loser (jogador melhor classificado que
perder na rodada final da fase de qualificação, poderá ser aceito na chave principal do
torneio devido a um jogador retirar-se do torneio).

4. Inscrições
Associado
1 Categoria: R$ 40,00
Categoria Adicional: R$ 30,00
Inscrições:
Não Associado
1 Categoria: R$ 70,00
Categoria Adicional: R$ 30,00
Dados para Pagamento da Inscrição
Itaguará Country Clube
CNPJ 48.543.318/0001-45
Banco Itaú S/A
AG 7983
C/C 06612-2
Enviar para o e-mail tenisitaguara@gmail.com e contasareceber@itaguara.com
Comprovante de depósito/doc./Ted.
Dados do atleta inscrito (Nome, Data de Nascimento, RG, Categoria(s)

As inscrições só serão confirmadas mediante pagamento das inscrições.
5. Premiação
Categoria Especial

Premiação
Campeão
Vice
3o Lugar
4o Lugar
QF
Fura Quali

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
4.000,00
1.750,00
1.000,00
750,00
500,00
125,00

Haverá disputa de 3o Lugar
Categoria Professores
Campeão: R$ 500,00
Vice-Campeão: R$ 300,00
Semifinalistas: R$ 100,00
Chave com mínimo de 8 atletas e máximo de 16.

6. Idade dos Tenistas: Será considerado o ano de nascimento do tenista e não a idade na
data do torneio.
Exemplo: 2017 – 2004 = 13 anos (joga na categoria de 13 a 14 anos)

7. Chamada e Comparecimento: As chamadas e as chaves estarão disponíveis no site:
www.valetenis.com.br
OBS: Mediante aviso prévio, será permitido atraso de no máximo 15 minutos.
8. Jogos









As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) “sets”, os dois primeiros normais,
com “tie-break” até 07 (sete) pontos, com vantagem de 02 (dois) pontos. No caso de
empate em 01 (um) “set” a 01 (um), o terceiro “set” será substituído por “tie-break”
longo, até 10 (dez) pontos, com vantagem de 02 (dois) pontos.
Para as categorias 10M e 10F, o sistema de disputa será em melhor de três sets pelo
sistema no-ad, e em caso de empate será jogado um “tie-break” longo, até 10 (dez)
pontos, com vantagem de 02 (dois) pontos, inclusive a final
Em condições normais, o tenista poderá ser chamado a realizar até 02 (dois) jogos por
dia.
Caso haja a necessidades do tenista ter que realizar 03 jogos no mesmo dia, serão
realizados em um único set de 9 (nove) games, vencendo a partida o tenista que
atingir esse numero primeiro. Se houver empate em 8 x 8, será disputado um “tiebreak” (até 7 pontos).
Quando da troca de lado da quadra, o tempo de descanso será de 1,5 (um e meio)
minutos. Ao término de cada “set”, esse tempo será de 02 (dois) minutos.

9. Aquecimento
O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 05 (cinco) minutos,
devendo o alongamento e aquecimento muscular ser realizado antes desse tempo. Em
caso de suspensão de uma partida o período de aquecimento deve ser como a seguir:




Se a partida tiver interrupção de 0 a 15 minutos, não existe reaquecimento.
Se a partida tiver interrupção de 15 a 30 minutos, o reaquecimento será de 3 minutos.
Se a partida tiver interrupção mais de 30 minutos, o reaquecimento será de 5 minutos.

10. Período de Descanso

Caso seja necessário programar mais de uma partida em um mesmo dia para um mesmo
jogador, deverá ser observado o período mínimo de descanso a seguir:
Duração da Partida
Até 1 hora
Até 1:30 hora
Acima 1:30 hora

Período Mínimo de Descanso
30 minutos
60 minutos
90 minutos

11. Observações













Tratando-se das finais, as partidas deverão ser jogadas consecutivamente. Se houver
interrupção de qualquer partida por trinta minutos ou mais (por motivo de chuva ou
força maior) o tempo de duração também será interrompido e reiniciado a partir do
recomeço da mesma.
Os tenistas poderão se inscrever em duas ou mais categorias e terão direito a somente
01 (uma) camiseta do torneio.
O tenista que se inscrever em duas categorias no mesmo final de semana, estará
ciente que poderá fazer outro jogo após 30 minutos de descanso.
As inscrições estarão concretizadas mediante o pagamento da inscrição ao Itaguará
nas datas estipuladas, enviar comprovante para e-mail: tenisitaguara@gmail.com e
contasareceber@itaguara.com.
Em hipótese alguma serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado nas informações
do torneio.
Em caso de desistência após o pagamento da inscrição, os valores não serão
reembolsados.
Ao confirmar sua inscrição no torneio, o tenista declara ter conhecimento total das
regras do esporte e automaticamente deverá aceitar e se submeter ao presente
regulamento e estar em perfeitas condições de saúde, físicas e técnicas para disputar a
competição, isentando o Itaguará Country Club, os organizadores, patrocinadores e
demais entidades de apoio deste evento de qualquer responsabilidade sobre
eventuais acidentes e/ou danos físicos ou clínicos que venha a sofrer antes, durante e
após a competição.
PENALIDADES: Os casos que infrinjam o Código de Conduta serão analisados pela
comissão, que determinará a penalidade se assim o julgar.
Itaguará Country Club
Endereço: Praça Treze de Maio, 90 - Pedregulho - Guaratinguetá - SP
Telefone: (12) 3123-2600 / 2608 (tênis)
Presidente: Paulo Celso Resende Rangel
Diretor do Departamento de Tênis: Thiago Rodrigues
Comissão de Tenistas: Celso, Adriano, Paulinho, Julio, Kiko.
Contato: E-mail: tenisitaguara@gmail.com

