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38º WALHALLA 2021 

REGULAMENTO 
 
DO TORNEIO 
- Período: 27 de setembro a 28 de outubro de 2021. 
- Jogos: de segunda a quinta-feira, a partir das 17h30, nas quadras de 1 a 5 da Sede Nova York, e os horários dos 
jogos seguirão a ordem abaixo: 
1ª rodada: 19 horas 
2ª rodada: não antes das 20 horas 
3ª rodada: não antes das 21 horas 
- Observação: Poderá haver rodada às 17h30min de acordo com a disponibilidade dos tenistas, o que deverá ser 
informado no ato da inscrição. Também haverá possibilidade de realização de jogos nas sextas-feiras, aos sábados 
e em feriados, dependendo da disponibilidade dos tenistas participantes, para suprir necessidades da 
programação em casos de atraso por chuvas ou outros motivos. 
- EM CASO DE CHUVA: serão utilizadas, além das quadras 1 e 2 da sede Nova York, as quadras 8 e 9 da Sede 
Marquês do Herval, e haverá nova programação. Nestes dias os jogos serão realizados com o sistema NO AD (sem 
vantagem). 
- TORNEIO COM PRESENÇA DE PÚBLICO ESPECTADOR LIMITADA A UM ACOMPANHANTE POR TENISTA. 
- Inscrições: as inscrições deverão ser feitas somente no site juvenil.com.br. 
Valor inscrição em uma categoria: R$ 120,00. 
Valor inscrição em duas categorias (uma de simples e uma de duplas ou duas de duplas): R$ 180,00. 
Ao se inscrever, o associado deve estar ciente e de acordo com o regulamento e protocolo do torneio. 
Cada tenista poderá se inscrever em até duas (2) categorias, desde que: 
a) o parceiro não seja o mesmo 
b) as inscrições não sejam para categorias de uma mesma faixa de idade (por exemplo: não poderá o tenista, 
mesmo com diferentes parceiros, se inscrever na categoria 35 A e 35 B). 

Prazo de inscrição: até 20/09 através do site ALJ - link     https://www.juvenil.com.br/portal/eventos/38-torneio-
walhalla-de-tenis-2021 
 
- Categorias: 
Simples Feminino 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe (acima de 19 anos) 
Duplas Feminino 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe (acima de 19 anos) 
Simples Masculino 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe (acima de 19 anos) 
Duplas Masculino 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe (acima de 19 anos) 
Duplas Masculino 35, 45 e 55 Anos A e B 
Duplas Masculino 60, 65 e 70 anos A 
Duplas Mistas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe (acima de 19 anos) 
 
- Premiação: Haverá troféu para os campeões e vice-campeões de todas as categorias. 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
- Todos os associados da Associação Leopoldina Juvenil, com idade igual ou superior a 19 anos, poderão participar 
do torneio, mediante inscrição.  
- Os tenistas inscritos em duas categorias estarão sujeitos a jogar mais de um jogo por dia e/ou jogar em dias 
seguidos. 
- Os tenistas inscritos em duas categorias deverão ter, no mínimo, três datas livres na semana para jogos durante 
todo o torneio; os tenistas inscritos em uma categoria deverão ter, no mínimo, duas datas livres na semana para 
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realização dos jogos durante todo o torneio.  
- O número mínimo para uma categoria ser realizada é de quatro (4) inscrições. Categorias com número inferior a 
quatro (4) inscrições serão canceladas ou poderão ser remanejadas para outras categorias, imediatamente 
superiores ou inferiores, a pedido dos inscritos, sujeito avaliação da Comissão Organizadora. 
- O nível da dupla deve ser definido pelo tenista mais forte. Duplas ganhadoras nos últimos dois anos consecutivos, 
somente poderão se inscrever na categoria acima. 
- As inscrições serão analisadas pela Comissão Organizadora do evento, que terá poderes de reclassificar 
quaisquer participantes que julgar inscrito em categoria de nível inferior ao seu, segundo critério técnico. 
- Para classificação dos inscritos serão analisados principalmente os resultados de torneios anteriores. 
- Os impedimentos deverão ser comunicados pelos tenistas até as 18h da quinta-feira da semana anterior por e-
mail torneios@juvenil.com.br. Não serão aceitos impedimentos para a última semana do torneio. 
- Todos os impedimentos que possam comprometer o bom andamento do torneio serão submetidos a análise e 
aceitação da Comissão Organizadora. 
- Não há nenhuma garantia de atendimento aos impedimentos solicitados. 
 
DOS GRUPOS 
- As categorias com até cinco (5) inscrições serão disputadas em um grupo único, onde todos jogarão contra todos. 
- As categorias com seis (6) a oito (8) inscrições serão disputadas em dois (2) grupos e se classificam dois (2) de 
cada grupo. Os confrontos semifinais serão entre o 1º A X 2º B e o 1º B X 2º A. Os vencedores dos respectivos 
jogos farão a final. 
- As categorias com nove (9) ou mais inscrições serão disputadas da seguinte forma: iniciam com grupos de três (3) 
ou quatro (4), classificando-se para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo; na segunda fase os 
classificados serão distribuídos em uma chave, com os primeiros classificados de cada grupo figurando como 
“cabeças de chave” na ordem sorteada pela Comissão Organizadora; na chave, jogarão partidas de quartas de final, 
de semifinal e a partida final. 
- Para a definição dos cabeças de chaves dos grupos será levado em conta os campeões e vice-campeões dos 
últimos torneio Walhalla, sendo os demais por critério técnico ou sorteio. 
- A colocação dos participantes em cada grupo será apurada de acordo com os seguintes critérios de pontuação:  
1. número de vitórias 
2. confronto direto (entre dois empatados) 
3. saldo de sets (no caso de empate entre três (3) ou mais) 
4. saldo de games (no caso de persistir o empate entre três (3) ou mais) 
5. confronto direto (se permanecer dois (2) empatados) 
6. saldo de sets ganhos (no caso de persistir o empate entre três (3) ou mais) 
7. saldo de games ganhos (no caso de persistir o empate entre três (3) ou mais) 
8. sorteio (no caso de persistir o empate entre três (3) ou mais) 
Importante: os critérios serão seguidos na sua ordem, nunca retornando ao critério anterior. 
 
DO SISTEMA DE CONTAGEM 
- Os jogos serão disputados em melhor de três (3) sets com vantagem, sendo que no terceiro set deverá ser 
realizado um “supertiebreak” (até 10). 
- No caso da vitória por WO, será computado o resultado de dois (2) sets a zero (0) e o saldo de seis (6) games por 
set, em favor do vencedor. 
- Quem tomar dois (2) WO, consecutivos ou não, será excluído da competição e seus jogos e resultados serão 
anulados. 
- A Comissão Organizadora e a Diretoria, ao apreciarem casos de WO e decidirem se aplicam ou não e se 
referendam ou não determinado WO, levarão em conta que o objetivo primeiro é a própria realização dos jogos, e, 
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com eles, fomentar a prática esportiva, a competição e o congraçamento entre os tenistas. 
- Na fase classificatória, em caso de interrupção da partida por lesão ou desistência de um participante, serão 
considerados válidos, para fins de desempate, os games conquistados pelo impossibilitado de seguir na partida. 
Para fins de saldo, ao vencedor serão acrescentados todos os games necessários para o término regular da partida.  
 
DA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO 
- A organização do torneio ficará a cargo da Comissão Organizadora do Torneio. 
- A arbitragem do torneio ficará a cargo dos colaboradores Fabrício e Lique.  
- A Arbitragem, em consonância com a Comissão Organizadora, terá poderes para a determinação das quadras de 
jogo, bem como alterar a programação em casos excepcionais.  
- Na Quadra 01 (um) serão programados os melhores jogos da noite, que serão estabelecidos pela arbitragem 
e/ou Comissão Organizadora. 
- A confirmação de presença no dia do jogo, deverá ser pessoal. Não será permitida a confirmação de presença 
por terceiros. 
- Para efeito de WO serão observados 15 (quinze) minutos de tolerância após o horário marcado para os jogos. 
Para os jogos da segunda e rodadas seguintes, a tolerância de 15 minutos, caso ultrapassado o horário marcado, 
será contada a partir do momento em que a respectiva quadra for liberada ou estiver livre para a realização da 
partida. 
- Se os tenistas da rodada posterior estiverem no local (ou seja, os quatro jogadores) aptos a entrar em quadra, 
poderão antecipar o jogo utilizando este horário de quadra livre, por atraso do jogo anteriormente programado. 
- Confirmada a não apresentação de jogadores para disputa e, não pretendendo o jogador presente vencer o jogo 
por WO, este poderá pedir a reprogramação deste jogo. Nesta hipótese o jogo será reprogramado para o mesmo 
dia, no último horário/quadra disponível. Caso não haja horário/quadra disponível neste dia, os jogadores 
poderão, em comum acordo, jogar em outro dia/local, ajustando previamente com a Arbitragem. A 
reprogramação deste jogo somente será autorizada se o novo dia escolhido for compatível com a programação do 
torneio. Em nenhuma hipótese a alteração deste jogo deverá interferir, atrasar e/ou prejudicar o andamento do 
torneio. 
- A troca de parceiro apenas será possível se anterior a realização do primeiro jogo, e desde que avaliada e 
aprovada pela Comissão Organizadora. O nível técnico do substituto deverá ser equivalente ou inferior ao da 
dupla inscrita. 
- A programação dos jogos será semanal. Os jogos de cada semana serão divulgados na sexta-feira da semana 
anterior. Eventuais impedimentos para determinados dias e/ou horários deverão ser informados até as 18 horas 
da quinta-feira da semana anterior aos jogos. Após divulgada a programação não serão aceitos pedidos de troca 
de dias e/ou horários das partidas. 
- As restrições de datas por parte dos jogadores deverão ser submetidas exclusivamente à Comissão do Torneio. 
 
DOS CASOS OMISSOS 
- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 
 
RECURSOS 
- Os jogadores terão o prazo até as 18 horas do dia imediatamente seguinte ao dia do jogo/evento para 
encaminhar recurso escrito à Comissão Organizadora relativamente a inconformidades com as decisões da 
arbitragem. 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
A Comissão Organizadora do torneio é composta por Eduardo Ballvé, Maria Cláudia Mentz e Ricardo Hoerde. 


