
TORNEIO PAIS E FILHOS -  FORTES E FRACOS
REGULAMENTO

DA PARTICIPAÇÃO
− Poderão participar todos os associados da Associação Leopoldina Juvenil. Para participar 

do torneio todos os jogadores devem estar em dia com a Tesouraria da ALJ.
− As inscrições deverão ser feitas no site www.juvenil.com.br.
− A idade mínima de participação é de 11 anos nas categorias A, B e C e de 6 anos e meio na 

categoria D.

DAS CATEGORIAS
− As categorias serão A, B, C, D e “Fortes e Fracos”.
− As categorias A,  B e C serão formadas considerando o nível técnico dos tenistas.  Para 

efeito de classificação será considerado o  tenista de melhor nível.
− A categoria D é de exclusividade dos alunos da Escola de Iniciação da ALJ. Nesta categoria 

serão usadas bolas “soft vermelha” ( com 50% de pressão).
− Na  categorias  “Fortes  e  Fracos”,  os  tenistas  devem se  inscrever  individualmente  e  as 

duplas serão formadas através de sorteio.
-     Cada jogador poderá se inscrever  em até duas categorias.

DAS CHAVES
-  Todas as categorias serão em chaves de eliminatória simples. 

DO SISTEMA DE CONTAGEM
-     Nas categorias A, B e C os jogos serão de 1 set (com tie-break até 7 se for necessário).  O 
sistema “ NO AD” deverá ser usado em todos os jogos.
− Nas categoria D os jogos serão de 1 set  terminando em 6. O sistema “ NO AD” deverá ser 

usado em todos os jogos.
-     Para efeito de W.O, serão observados 15 min (quinze minutos) após o horário marcado.

DA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO
-     A arbitragem e a organização do torneio é de responsabilidade da Coordenação Técnica, 
composta  pelos  professores  da  Escola  de  Tênis  e  dos  Diretores  de  Tênis  da  Associação 
Leopoldina Juvenil.
-    Os jogos não terão arbitragem de cadeira. Portanto, caberá aos jogadores a administração 
das decisões no transcorrer da partida. As dúvidas e discórdias que por ventura ocorrerem, 
serão decididas pela Coordenação Técnica.
− Dependendo do número de inscritos e das condições climáticas, a organização poderá 

alterar o sistema de disputa.
− Todos os tenistas participantes tem o dever de se informar dos horários e dias dos jogos.
− A programação será enviada por e-mail, será colocada no site do clube e estarão expostas 

na Secretaria de Esportes e no painel dos torneios próximo a quadra 1.

DOS CASOS OMISSOS
-  Os casos omissos, serão decididos pela Coordenação Técnica.

http://www.juvenil.com.br/

