
 

 
 
 

IV TORNEIO DE TÊNIS 2018 “DR. RUI BURY” 
 

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 Homenagear Dr. Rui Bury, 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: 11/08 à 08/09/2018, através do site www.associacaoclube.com.br 
ou diretamente no Departamento de Esportes da Associação. 
 

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. 
 

Art. 5. Taxa de inscrição R$ 30,00. 
Cobrada junto com a taxa de manutenção (valor será usado para compra de bolas e 
confraternização no final do torneio). 
 

§1º- A taxa de inscrição será devolvida caso não haja quantidade mínima de tenistas para 
realização do torneio. 
 

§2º- Cancelamento parcial ou total do torneio por motivo de força maior; 
 

§3º- Em caso de cancelamento total do torneio, a devolução será no valor integral pago pelo 
tenista; 
 

§4º- No cancelamento do torneio já em andamento, a devolução será de 50% do valor pago. 
 

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. 

 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 7. A organização final do emparceiramento será definido pela comissão organizadora findo o 
prazo de inscrições. 
 

§ Único - Os critérios serão: idade, nível técnico, categoria ouro, categoria prata, ou outra, todas 
considerando o total de inscrições. 
 

Art.8 – Todas modalidades ( simples e duplas) serão disputadas em eliminatórias simples. 
 

§ 1º- A critério da comissão organizadora, serão estabelecidos cabeças de chave, considerando o 
nível técnico dos participantes. 
 

§ 2º- Os demais serão sorteados para composição da chave. 
 

§ 3º- No caso da disputa contemplar serie ouro e prata, esta será formada com os perdedores da 
primeira rodada da série ouro. 
 

Inciso 1- A formação da chave da série prata obedecerá critério técnico para cabeças de chave 
completada com sorteio dos demais participantes. 
 
 

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


DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTO 

 
 

 
AS PENALIDADES POR NÃO COMPARECIMENTO (WO) 

Art. 8. Haverá tolerância de 15 minutos para atraso na chamada para os jogos. Após este tempo, o 
competidor que não comparecer será desclassificado por WO. 
 

Art. 9. Não será aceito nenhum tipo de justificativa para derrota por WO. 
 

Art. 10. A vitória por WO será considerado o placar de 2 x 0. 
 

DOS JOGOS E DAS BOLAS 

Art. 11. Os jogos serão realizados nos dias e horários conforme tabela que será elaborada pela 
comissão organizadora afixada no quadro de avisos das quadras de tênis. 
 

§1º- A comissão organizadora deliberará sobre adiamentos e reprogramação de jogos em função de 
chuva ou motivos de força maior. 
 

Art. 12. 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. 13. O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de cinco minutos. 
 

Art. 14. A troca de lado não poderá ultrapassar a 1 minuto. 

 

Art. 15. É obrigatório o uso das bolas que será fornecida pela Organização do torneio.  
 

DO NÚMERO DE SETS E GAMES 

Art. 16. Os jogos serão disputados em melhor de três sets, sendo os dois primeiros, com tie break, 
se necessário. 
 

Art. 17. O terceiro set será um super tie break de 10  pontos sendo necessário 2(dois)pontos de 
vantagem para configurar a vitória.  

 

Art. 18. As finais que serão disputadas em 3 sets com tie break,se necessário. 
 

DA ARBITRAGEM 

Art. 19. A escolha ou necessidade de arbitragem do torneio ficará a cargo dos organizadores. 
 
 

§ Único - Em hipótese alguma serão autorizados jogos fora da sede do torneio. 
 

DAS PENALIDADES  

Art. 20. 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. 
 
§ Único - Casos de indisciplina serão julgados conforme art.6° 
 

DAS REGRAS DOS JOGOS 

Art. 21. As regras dos jogos são as que regem os torneios da ATP. 
 
 
 
 



DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 22. Os campeões e os vice-campeões de cada categoria serão premiados com troféus e 
medalhas. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 23. Os casos omissos serão solucionados pela comissão organizadora.  

 

Art. 24. 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 
José Fiorizi Piovesana 
 
 

Assessor de Tênis 
 

Fernando Ruschel 
 

 

 

 

 

 
 

 


