
 

31º CLOSED DA ESCOLA DE TÊNIS ALJ (INFANTO E ADULTO) 
 

REGULAMENTO 
 

Período: de 30 de setembro a 03 de outubro de 2021. 
 
Jogos: quinta e sexta, a partir das 8h30 para as categorias infanto-juvenis e a partir das 19h para os adultos; 
sábado e domingo, a partir das 8h30, nas quadras 1 a 6 da Sede Marquês do Herval. EM CASO DE CHUVA: 
serão utilizadas as quadras 8 e 9 da Sede Marquês do Herval e quadras 01 e 02 da Sede Nova York. 
 
Categorias de Simples: 
- Categoria Simples até 10 anos feminino 
- Categoria Simples até 12 anos feminino 
- Categoria Simples até 14 anos feminino 
- Categoria Simples até 16 anos feminino 
- Categoria Simples até 10 anos masculino 
- Categoria Simples até 12 anos masculino 
- Categoria Simples até 14 anos masculino 
- Categoria Simples até 16 anos masculino 
- Categoria Adulto Feminino A 
- Categoria Adulto Feminino B 
- Categoria Adulto Feminino C 
- Categoria Adulto Masculino A 
- Categoria Adulto Masculino B 
- Categoria Adulto Masculino C 
 
Categorias de Duplas: 
- Categoria Duplas até 10 anos feminino 
- Categoria Duplas até 12 anos feminino 
- Categoria Duplas 14/16 anos feminino 
- Categoria Duplas até 10 anos masculino 
- Categoria Duplas até 12 anos masculino 
- Categoria Duplas 14/16 anos masculino 
 
Inscrições: 
- Somente poderão participar tenistas matriculados na Escola de Tênis da ALJ e alunos dos professores 
Cessionários. 
- Valor inscrição em uma categoria: R$ 75,00; 
- Valor inscrição em duas categorias (sendo uma de simples e uma de duplas): R$ 100,00, 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 

Infantojuvenil e Adulto ALJ 2021 
 
Premiação: Haverá troféu para os campeões e vice-campeões das categorias de simples e medalha os 
campeões e vice-campeões das categorias de duplas. A premiação será realizada logo após o término dos 

https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/31-closed-da-escola-de-tenis-infantojuvenil-e-adulto-alj-2021
https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/31-closed-da-escola-de-tenis-infantojuvenil-e-adulto-alj-2021


 

jogos de cada categoria.  
Formato de disputa: 
 
Categorias de Simples Infanto-juvenis 
- Categorias com até cinco (5) tenistas inscritos serão disputadas em grupo único (todos x todos); 
- Categorias com seis (6) a oito (8) tenistas inscritos serão disputadas em dois (2) grupos de três (3) ou 
quatro (4) tenistas em cada grupo. Classificam-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; 
- Categorias com nove (9) a onze (11) tenistas inscritos serão disputadas em três (3) grupos. Classificam-se 
para a fase eliminatória os dois (2) melhores colocados de cada grupo. Serão sorteadas duas (2) vagas para 
semifinal entre os primeiros colocados do grupo e os demais jogarão quartas de final; 
- Categorias com doze (12) ou mais tenistas inscritos serão disputadas em quatro (4) grupos. Classifica-se 
para as quartas de final os dois (2) melhores colocados de cada grupo sendo que os primeiros dos grupos 
jogam com os segundos dos grupos. Cruzamento a definir por sorteio, e 
- As semifinais e finais serão disputadas em eliminatória simples. 
 
Categorias de Duplas Infanto-juvenis 
- Categorias com até três (3) duplas inscritas serão disputadas em grupo único (todos x todos), e 
- Categorias acima de quatro (4) duplas inscritas serão disputadas em chave eliminatória. 
 
Categorias de Simples Adulto 
- Categorias com até cinco (5) duplas inscritas serão disputadas em grupo único (todos x todos); 
- Categorias com seis (06) a oito (08) duplas inscritas serão disputadas em dois (2) grupos. Classifica-se para 
as semifinais os dois melhores colocados de cada grupo, e 
- Categorias acima de nove (9) tenistas inscritos serão disputadas em chave eliminatória. 
 
Sistema de disputa: 
- Categorias 10 anos simples e duplas feminino e masculino - um set até 6 (seis) games, sistema NO-AD, com 
exceção quando estiver empatado em 5x5. Nesse caso se usará vantagem para definir o game; 
- Categorias 12, 14 e 16 anos masculino e feminino simples e duplas - um set até 6 (seis) games, sistema 
NO-AD (5x5 vai a sete e 6x6 tie-break); 
- Categorias Adulto Masculino e Feminino os jogos serão disputados em um set até 6 (seis) games (5x5 vai a 
sete e 6x6 tie-break), e 
- Dependendo do número de inscritos e das condições climáticas, a organização poderá alterar o sistema de 
disputa. 
 
Bolas: 
- Categorias 9 anos simples masculino e feminino = bola laranja (50% de pressão); 
- Categorias 10 anos simples e duplas feminino e masculino = bola verde (75% de pressão), e 
- As demais categorias utilizarão bolas normais. 
 
Critérios de desempate: 
1º) Confronto direto (somente entre dois atletas); 
2º) Saldo de games (computados todos os jogos), e 
3º) Nas categorias infanto-juvenis empatados jogam um super tie-break (até 10) e nas categorias adulto 
será realizado sorteio. 



 

 
Do WO: 
- Em caso de desistência, todos os resultados desse atleta serão nulos; 
- Em caso de retirada de um atleta durante o jogo, se completa o placar até 6 (seis) games a favor do 
adversário; 
- O atleta que perder por WO no primeiro jogo poderá jogar os demais jogos. Para efeito de classificação, 
seu resultado no WO será considerado 6X0 para seu adversário; e 
- Para efeito de W.O, serão observados 20 min (vinte minutos) após o horário marcado na programação de 
jogos. 
 
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. 


