
 

 

 
TORNEIO PAIS & FILHOS e FORTES & FRACOS 2021 

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 são gratuitas e deverão ser feitas no site www.juvenil.com.br menu Inscrição em 
Eventos. 
 
DAS CATEGORIAS 
- As categorias serão Pais & Filhos A, B, C, D e Fortes & Fracos. 
- A idade mínima de participação é de 10 anos nas categorias Pais & Filhos A, B, C e Fortes & 
Fracos e de 6 anos e meio a 9 anos na categoria Pais & Filhos D. 
- As categorias Pais & Filhos A, B e C serão formadas considerando o nível técnico dos tenistas. 
Para efeito de classificação será considerado o tenista de melhor nível. 
- Na categoria Pais & Filhos D serão usadas bolas soft laranja (com 50% de pressão), nas demais 
categorias será utilizado bola oficial (amarela). 
- Na categoria Fortes & 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. 
- Na categoria D os jogos serão de 1 set terminando em 6. O sistema “NO AD” deverá ser usado 
em todos os jogos (no caso de empate em 5x5 o game decisivo deverá ser jogado com vantagem). 
 
DA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO 
- A arbitragem do torneio ficará a cargo dos colaboradores Fabrício e/ou Lique. 
- A organização do torneio ficará a cargo da Comissão Organizadora (composta pela Diretoria de 
Tênis, pela coordenação, supervisão e instrutores). 
- A Comissão Organizadora e a Diretoria terão poderes de reclassificar qualquer dupla que julgar 
inscrita em categoria errada, segundo critério técnico. 
- A Arbitragem, em consonância com a Comissão Organizadora e Diretoria, terá poderes para a 
determinação das quadras de jogo, bem como alterar a programação em casos excepcionais. 
- Em caso de chuva, haverá uma nova programação. 
- Dependendo do número de inscritos e das condições climáticas, a organização poderá alterar o 
sistema de disputa. 
- Todos os tenistas participantes têm o dever de se informar dos horários e dias dos jogos. 
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- A confirmação de presença no dia do jogo, deverá ser pessoal. Não será permitida a confirmação 
de presença de terceiros. 
- Para efeito de W.O. serão observados 15 (quinze) minutos de tolerância após o horário marcado 
para os 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 Comissão Organizadora formada pela Diretoria de Tênis, 
pela coordenação, supervisão e instrutores, sem direito a recurso. 


