
 

 
 
 

TORNEIO PIZZA CUP de TÊNIS – 2018 
 

REGULAMENTO 
 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS 

Art. 1. O Torneio será promovido pelo Departamento de Esportes e dirigido pela Assessoria de 
Tênis da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. 
 

Art. 2. O Torneio tem por finalidade incentivar os associados à prática do Tênis como forma de 
lazer organizado, contribuindo para o congraçamento dos associados, proporcionando maior 
integração desportiva e social. 

 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3. Período de inscrição: 15/10 à 09/11/2018, através do site www.associacaoclube.com.br 
ou diretamente no Departamento de Esportes. 
 

Art. 4. A inscrição será concretizada somente após o recebimento de e-mail de confirmação. Caso 
contrário, o associado deve entrar em contato com o Departamento de Esportes. 
 

Parágrafo Único: Taxa de inscrição R$ 10,00, cobrada junto com a taxa de manutenção. 
 

Art. 5. A idade mínima para participação é de 16 anos (nascidos 2002 acima). 
 

Art. 6. Todo associado quite com as obrigações com o Clube têm direito a participação e 
obedecerão o disposto neste regulamento, boletins do torneio, regimento disciplinar e estatuto da 
Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. 

 

DATA DOS JOGOS E SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 5. Os jogos serão disputados no dia 10/11/18 a partir das 8:00h e serão encerrados no mesmo 
dia na modalidade de DUPLAS em categoria única, sorteadas a cada rodada. 
 

Parágrafo único: Se os jogos não puderem ser realizados no dia 10/11/18 por motivo de chuva ou 
outro motivo de força maior, serão transferidos para o domingo dia 11/11/18. Caso os motivos de 
impedimento dos jogos persistam, o torneio será cancelado e a taxa de inscrição será devolvida. 
 

Art. 6. Os jogos serão disputados em um set de até 4 games com vantagem e 1 game. 
 

Art. 7. O torneio será disputado em no mínimo 3 rodadas para cada atleta. 
 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES 

Art. 8. Os 4 atletas com melhor saldo de games serão classificados para a final que será 
disputada em um set normal. As duplas finalistas serão formadas por sorteio. 
 

Art. 9. Caso haja empate em qualquer posição na classificação final, o desempate será: 
 

- Número de games vencidos; 
- Número de sets vencidos; 
- Sorteio. 
 

AS PENALIDADES POR NÃO COMPARECIMENTO (WO) 

Art. 10. Haverá tolerância de 5 minutos para atraso na chamada para os jogos. Após este tempo, o 
competidor que não comparecer será desclassificado por WO. 
 

Art. 11. Não será aceito nenhum tipo de justificativa para derrota por WO. 

http://www.associacaoclube.com.br/


Art. 12. A vitória por WO será considerado o placar de 4(Games) x 0. 
 

DOS JOGOS E DAS BOLAS 

Art. 13. Os jogos serão realizados nos horários conforme tabela que será elaborada pela Comissão 
Organizadora. 
 

Parágrafo único - A Comissão Organizadora deliberará sobre adiamentos e reprogramação de jogos 
em função de chuva ou motivos de força maior. 
 

Art. 14. Toda partida suspensa ou adiada por chuva, falta de energia elétrica, etc., terá seu 
prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida.  
 

Art. 15. O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de dois minutos. 
 

Art. 16. A troca de lado não poderá ultrapassar a 1 minuto. 

 

Art. 17. É obrigatório o uso das bolas que será fornecida pela Organização do torneio.  
 

DA ARBITRAGEM 

Art. 18. A escolha ou necessidade de arbitragem do torneio ficará a cargo dos organizadores. 
 

Parágrafo único - Em hipótese alguma serão autorizados jogos fora da sede do torneio. 
 

DAS PENALIDADES  

Art. 19. A Comissão Organizadora analisará e aplicará as penalidades ligadas diretamente aos jogos 
tais como: 

a) Advertência simples. 
b) Desclassificação do campeonato. 
c) Notificação para o Departamento de Esportes da AFPSBC de ato indisciplinar praticado pelo 

competidor. 
 

Parágrafo único - Casos de indisciplina serão julgados conforme art. 6°. 
 
 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 20. Será premiada a Dupla campeã e vice-campeã. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 21. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Organizadora.  

 

Art. 22. Todo recurso deve ser protocolado, no Depto. de Esportes no prazo máximo de 12h 
subseqüente ao fato. 

 
 

Comissão Organizadora e Disciplinar. 
 

Adauri de Moraes 
Fernando Ruschel 
 
 

Assessor de Tênis 
 

Fernando Ruschel 


