
 

31º CLOSED DA ESCOLA DE TÊNIS ALJ (INFANTIL) 
 

REGULAMENTO 
 

Período: de 25 a 26 de setembro de 2021. 
 
Jogos: sábado e domingo, a partir das 8h30, nas quadras de 8 e 9 da Sede Marquês do Herval. EM CASO DE 
CHUVA, será mantida a programação nas quadras 8 e 9 da Sede Marquês do Herval. 
 
Categorias de Simples: 
- Categoria Simples 5/6 anos misto 
- Categoria Simples 6/7 anos feminino 
- Categoria Simples 8 anos feminino 
- Categoria Simples 9 anos feminino 
- Categoria Simples 6/7 anos masculino 
- Categoria Simples 8 anos masculino 
- Categoria Simples 9/10 anos masculino 
 
Inscrições: 
- Somente poderão participar tenistas matriculados na Escola de Tênis da ALJ; 
- Valor inscrição em uma categoria: R$ 75,00, e 
- Ao se inscrever, o aluno/responsável deve estar ciente e de acordo com o regulamento e protocolo do 
torneio.  
 

Prazo de inscrição: até 20/09 através do site ALJ - link     Juvenil - 31º Closed da Escola de Tênis 

INFANTIL ALJ 2021  
 
Premiação: Todos os participantes da categoria 5/6 anos misto receberão medalha de participação. Haverá 
troféu para os campeões e vice-campeões das categorias de simples a partir dos 6/7 anos. Os demais 
participantes destas categorias receberão medalha de participação. A premiação será realizada logo após o 
término dos jogos de cada categoria.  
 
Formato de disputa: O regulamento de cada categoria será indicado juntamente com a divulgação da 
programação dos jogos. 
- Categorias com até cinco (5) tenistas inscritos serão disputadas em grupo único (todos x todos). 
- Categorias a partir de seis (6) tenistas inscritos serão disputadas em grupo. Classifica-se para as semifinais 
os dois (2) melhores colocados de cada grupo sendo que o primeiro do grupo A joga com o segundo do 
grupo B e o primeiro do grupo B joga com o segundo do grupo A; 
 
REGULAMENTO 1 
Quadra: 11m x 5,5m 
Bola: roxa 
Saque: duas tentativas, a primeira acima da linha do ombro e a segunda livre 
Posse de bola: sorteio 
Pontuação: tiebreak de 10 (9x9 vai a 10) 
Critérios de classificação: 
1) maior número de vitórias nos jogos 
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2) saldo de pontos 
3) confronto direto 
4) tiebreak de 5 
5) sorteio 
 
REGULAMENTO 2 
Quadra: 11m x 5,5m 
Bola: vermelha 
Saque: duas tentativas na diagonal, a primeira acima da linha do ombro e a segunda livre 
Posse de bola: sorteio 
Pontuação: tiebreak de 10 (9x9 vai a 10) 
Critérios de classificação: 
1) maior número de vitórias nos jogos 
2) saldo de pontos 
3) confronto direto 
4) tiebreak de 5 
5) sorteio 
 
REGULAMENTO 3 
Quadra: 18m 
Bola: vermelha 
Saque: duas tentativas na diagonal, a primeira acima da linha do ombro e a segunda livre 
Posse de bola: sorteio 
Pontuação: tiebreak de 10 (9x9 vai a 10) 
Critérios de classificação: 
1) maior número de vitórias nos jogos 
2) saldo de pontos 
3) confronto direto 
4) tiebreak de 5 
5) sorteio 
 
REGULAMENTO 4 
Quadra: 18m 
Bola: laranja 
Saque: duas tentativas na diagonal, a primeira acima da linha do ombro e a segunda livre 
Posse de bola: sorteio 
Pontuação: tiebreak de 10 (9x9 vai a 10) 
Critérios de classificação: 
1) maior número de vitórias nos jogos 
2) saldo de pontos 
3) confronto direto 
4) tiebreak de 5 
5) sorteio 
 
Do WO: 
- Para efeito de WO, serão observados 10 min (dez minutos) após o horário marcado na programação de 
jogos; 



 

- O jogador que não comparecer no horário marcado da sua categoria não poderá dar continuidade ao 
torneio, e 
- Em caso de desistência de um jogador ou eliminação por WO, a programação de jogos será refeita 
retirando o jogador desistente. 
 
Casos Omissos: 
- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora formada pela Diretoria de Tênis Infanto-
juvenil, pela coordenação, supervisão e instrutores, sem direito a recurso. 
 


