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REGULAMENTO ESPECÍFICO TORNEIO BEACH TENNIS 2018  
 
Data: 27 de janeiro de 2018 
          
Local: APCEF/SC  

 Alameda César nascimento, n° 700 
 
I - DA PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 1º - Poderão participar do torneio de beach tennis os associados, dependentes da 
APCEF/SC, com idade mínima de 16 anos completos no ano da competição. 
 
 

II – FORMA DE DISPUTA 
 
Art. 2º - O torneio de beach tennis será disputado em 1 (um) dia na quadra de vôlei de areia da 

APCEF/SC 
a) Com 2 (duas) equipes inscritas, não será realizada a competição. 
b) A forma de disputa com mais de duas equipes inscritas será definida pela comissão 

organizadora dependendo do número de inscrições realizadas. 
c) A tabela será divulgada no congresso técnico, que será realizado às 9:00h do dia 27 de 

janeiro, antes do início dos jogos. 
 

      III – PONTUAÇÃO 
 
Art. 3º- A pontuação para fase de classificação se dará da seguinte forma: 
 
VITÓRIA  
 
3 (três) Pontos para o vencedor 
0 (zero) Pontos para o perdedor 
 
Art. 4º -Ocorrendo empate, será adotado o seguinte critério de desempate: 
Entre duas equipes:    
 - Confronto direto  
 - Maior número de vitórias 
 
Entre três ou mais equipes: 
- Número de vitórias  
- Game Average  
- Sorteio. 
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IV - DOS JOGOS 
 
Art. 5o - Os jogos serão disputados em um set até 6 games, havendo empate em 6-6, joga-se um 
tie-break (até 7 pontos). 
Art. 6º - Em todos os games, caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem 
vantagem). 

         V - DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES 
 
Art. 7º - As equipes serão formadas por 2 (duas) pessoas. 
 

a) Confirmar até dia 24 de janeiro de 2017 enviando o nome completo e matricula e 
número de telefone para o e-mail:  esporte@apcefsc.org.br  

b) As inscrições serão efetuadas por equipe respeitando o art.7° nas categorias: 
c) Masculino, feminino e mista (1 homem e 1 mulher)  
d) O participante poderá se inscrever em duas categorias.  
e) Associados da APCEF/SC e dependentes estão isentos da Taxa de Inscrição. 
f) Para participar do torneio de beach tennis, o associado deve estar em dia com suas 

obrigações junto a APCEF/SC para ter direito a homologação de sua inscrição para o 
Torneio.  

 
 VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 8º - O torneio de torneio de beach tennis, além do estabelecido neste Regulamento 

específico, será regido pelo regulamento geral da entidade bem como pelas REGRAS 
INTERNACIONAIS DA MODALIDADE, com as adaptações feitas e publicadas. 

 
Marcelo Sandin Boeing 
Diretor de Esportes 
 
Filipe Scarpato Possenti 
Coordenador de Esportes  
 
 
 
 
 
                                                          

mailto:esporte@apcefsc.org.br

	I - DA PARTICIPAÇÃO
	VITÓRIA
	3 (três) Pontos para o vencedor
	0 (zero) Pontos para o perdedor
	IV - DOS JOGOS
	V - DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES


