
COPA ALJ 155 ANOS DE TÊNIS ADULTO
REGULAMENTO 2018

1. Os jogos serão na modalidade de duplas e disputados em melhor de três sets sendo que o
terceiro set será um super tie-break (até 10 pontos). Todos os games serão jogados com sistema
NO AD, ou seja, sem vantagem.

2. Os jogos se realizarão no período de 11 a 21 de junho, de segunda-feira a sexta-feira, a partir da
19h,  e  no final  de semana,  entre  8h30 e 20h30, na sede da rua Marquês do Herval,  280,  na
Associação Leopoldina Juvenil e permitida a participação de tenistas associados e não-associados,
a partir de 19 anos. Em caso de chuva, será usada também a sede da rua Nova York, 96.

3. As inscrições serão aceitas até o meio-dia do dia 06 de junho, quarta-feira.

4.  Eventuais  restrições  de  horários  e/ou dia  dos  jogos  deverá(ão)  ser  informada(s)  no  ato  da
inscrição e ficarão sujeitas à avaliação e aceitação pela Comissão Organizadora e arbitragem geral.
Não serão aceitas restrições na semana de 18 a 21 de junho.

5. Após a programação divulgada, os jogos não poderão ser postergados ou transferidos.

6.  Em caso de chuva,  a programação poderá ser  alterada,  bem como o  critério de contagem,
segundo as possibilidades de utilização de quadras cobertas. Logo, os tenistas deverão entrar em
contato com a  Secretaria  de Esportes da ALJ para verificar eventuais mudanças de horários e
sedes.- 

7. As categorias em disputa, bem como o número de vagas em cada categoria, serão as seguintes:

Duplas Masculinas:
1ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 16 duplas
2ª, 3ª e 4ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 20 duplas cada
35 anos – máximo de 20 duplas cada
45 e 55 anos – máximo de 12 duplas cada
60 anos – máximo de 6 duplas
Duplas Femininas:
1ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 6 duplas 
2ª, 3ª e 4ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 12 duplas cada
Duplas Mistas:
1ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 6 duplas 
2ª, 3ª e 4ª Classe (a partir de 19 anos) – máximo de 12 duplas cada

Observação: a Comissão Organizadora do torneio poderá revisar e alterar qualquer das categorias
e número de vagas, caso necessário. 

8. O número mínimo para realização de cada categoria é de cinco duplas inscritas.

9. Serão aceitas inscrições para participação em até duas categorias, desde que haja a troca de
parceiros(as). Neste caso, os tenistas estão sujeitos a disputarem dois jogos na mesma noite ou
no mesmo dia.
Observação: não serão aceitas inscrições em duas categorias na mesma Classe (ex.: 1ª e 2ª Classe
Masculino).
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10.  A  dupla  deverá  se  inscrever  pela  condição  técnica  de  seu  melhor  jogador,  podendo  a
Arbitragem e Comissão Organizadora reclassificar qualquer dupla que julgar que esteja inscrita em
categoria equivocada.

11.  As  categorias  com até oito duplas  participantes serão disputadas  em grupos;  acima desse
número, todas as categorias serão disputadas em chaves eliminatórias.

12. As categorias formadas por um Grupo Único serão compostas de até cinco duplas. Neste caso o
sistema de disputa será “todos x todos”. A dupla que vencer mais jogos será considerada campeã
da categoria.

13. Será permitida a inclusão de duplas (não inscritas dentro do período estabelecido) em caso de
desistência ou no caso de WO, desde que a dupla desistente não tenha realizado nenhum jogo.
Nesse caso a dupla terá que estar  à  disposição da  Arbitragem nos  horários  dos  jogos  de sua
categoria. A Comissão Organizadora, junto com a Arbitragem, fará uma análise técnica da dupla e
terá direito de aceitar ou não a inclusão da dupla.

14. O critério de desempate dentro dos grupos e nas categorias disputadas no modo “todos x
todos” serão na ordem: número de vitórias, confronto direto, saldo de sets, saldo de games e, por
fim, sorteio.

15.  Em  caso  de  WO,  a  vitória  será  homologada,  para  critério  de  saldos,  contando  12  games
positivos para a dupla vencedora e, em caso de derrota, de 12 games negativos. No caso da chave
ser eliminatória, o WO automaticamente elimina da competição a dupla perdedora.

16. Em caso de WO (desistência) no grupo classificatório, para efeito de classificação, todos os
resultados prévios de todos os participantes deste respectivo grupo,  contra a dupla desistente
serão anulados, valendo somente os resultados das duplas que mantêm-se na competição.

17. Na fase classificatória, em caso de interrupção/desistência da partida por lesão ou retirada,
serão considerados válidos, para efeitos de classificação e desempate, os games conquistados pela
dupla  impossibilitada  de  seguir  na  partida.  Para  fins  de  saldo,  para  a  dupla  vencedora  serão
acrescidos todos os games necessários para o término regular da partida.

18.  Os  jogadores  deverão  marcar  presença  com  a  Arbitragem 15  (quinze)  minutos  antes  do
horário marcado para o primeiro jogo de cada rodada. Após a chamada do jogo, será permitido
um  tempo  de  tolerância  de,  no  máximo,  15  minutos.  A  partir  deste  momento,  poderá  ser
aplicado o WO pela Arbitragem. Nos jogos marcados em horário denominado “A Seguir”, é de
responsabilidade dos tenistas estarem à disposição da Arbitragem no momento da chamada dos
jogos.
 
19. Será observado o Código de Conduta vigente na FGT/CBT. As regras do tênis consideram que o
Árbitro  Geral  é  a  autoridade  máxima  do  torneio  para  todos  os  efeitos  da  parte  técnica,
especialmente no tocante às decisões de quadra, programação, conduta e disciplina. Violação de
Conduta e Tempo somente podem ser impostas pelo Árbitro Geral, ou auxiliar, sendo de extrema
importância a presença de árbitros observando a conduta dos jogadores. 

20. Os casos omissos serão resolvidos pela Arbitragem e Comissão Organizadora.
Comissão  Organizadora:  Luiz  Augusto  Portal,  Cora  Helena  Pinto  Ribeiro,  Lincoln  José  Silveira
Camargo, Guilherme Wilhelms, Marcelo Corrêa da Silva e Cristine Mittelstaedt.
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