
P R E FE IT U R A D E 

BEACH TENNIS

     



29° OLIMPESEC 2019

SISTEMA DE DISPUTA DA MODALIDADE BEACH TENNIS

DATA DA INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 31 DE AGOSTO DE 2019 
LOCAL: CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS  
HORÁRIO INÍCIO: 8:00 HS

1 – INSCRIÇÕES E CATEGORIAS

1.1.  As  categorias  serão  divididas  em  A,  B  e  C  (NIVEL  TÉCNICO)

MASCULINO, FEMININO e MISTO.

1.2. A relação nominal das duplas com categorias deverá ser entregue por e-

mail  para  olimpesec2019@gmail.com com  cópia  para

esportes@cmcamp.com.br até dia 15 de agosto de 2019 para montagem das

chaves e estimativa dos horários dos jogos.

1.3. Só serão aceitas inscrições dos atletas em apenas uma categoria.

 O Atleta só poderá se inscrever em uma categoria, inclusive o misto.

1.4. Só poderão se inscrever 3 duplas por equipe em cada categoria com 2

(dois) reservas por equipe.
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2  –  DAS  REGRAS,  FASE  DE  GRUPOS,  CLASSIFICAÇÃO  E
ELIMINATÓRIAS

2.1 Os jogos da fase de grupos serão realizados 1 set até 3 games, sendo que

em caso de empate 2 a  2  vai  para  o tie  break,  exceto  grupos únicos que

disputarão o sistema do item 2.2.

2.2. Os jogos da fase eliminatória são sets até 6 games, onde 5 a 5 vai a 7; e 6

a 6 vai para o tie break.

2.3. A classificação será conforme o número de duplas e números de grupos,

como segue:

a) Categorias com grupos únicos será disputado no sistema todos contra

todos; 

b) Categorias com 6 duplas, terão dois grupos de 3 duplas e passarão 2 de

cada grupo;

c) Categorias com 7 duplas, terá 1 grupo de 4 duplas e 1 de 3 duplas, onde

passarão 2 de cada grupo, sendo que no grupo com mais duplas será

descartado o pior resultado;

d) Categorias com 8 duplas, terão dois grupos de 4 duplas e passarão 2 de

cada grupo;

e) Categorias com 10 duplas, terá 2 grupos de 3 duplas e 1 de 4 duplas,

onde passarão 2 de cada grupo, sendo que no grupo com mais duplas

será  descartado  o  pior  resultado  e  os  dois  primeiros  com  melhores

resultados entrarão de bye nas semi-finais;

f) Categorias com 11 duplas, terá 2 grupos de 4 duplas e 1 de 3 duplas,

onde passarão 2 de cada grupo, sendo que no grupo com mais duplas

será  descartado  o  pior  resultado  e  os  dois  primeiros  com  melhores

resultados entrarão de bye nas semi-finais;

g) Categorias com 13 duplas, terá 1 grupos de 4 duplas e 3 de 3 duplas,

onde passarão 2 de cada grupo, sendo que no grupo com mais duplas

será descartado o pior resultado.

3 – JOGOS – CHAMADAS

Os jogos serão chamados da “Mesa de Arbitragem”, através de sistema de

som e todos os atletas inscritos deverão confirmar sua presença no local com

antecedência.

Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do atleta em quadra,

a partir da chamada do jogo.



4 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE

3.1 Os critérios de desempate serão:

a) Em grupo único: 1° Vitórias;

2° Confronto Direto;

b) Nos demais grupos: 1° Vitórias;

2° Saldo de Games;

3° Sorteio;

5 – DAS PREMIAÇÕES

O torneio oferecerá medalhas de ouro, prata e bronze por categoria.


