REGULAMENTO DE TÊNIS DE CAMPO

10 anos
Nasc. a
partir de
2008

TÊNIS DE CAMPO
FEMININO
MASCULINO
12 anos
14 anos
16 anos
18 anos
10 anos
12 anos
14 anos
16 anos
Nasc. a
Nasc. A
Nasc. a
Nasc. a
Nasc. a
Nasc. a
Nasc. A
Nasc. a
partir de
partir de
partir de
partir de
partir de
partir de
partir de
partir de
2006
2004
2002
2000
2008
2006
2004
2002

18 anos
Nasc. a
partir de
2000

CAPÍTULO I - DAS CATEGORIAS:
Art.1º - As categorias em disputa serão as de individual e duplas ( sistema taça DAVIS de Tênis ), masculino e feminino
em todas as categorias acima.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES:
Art.2º - O atleta não poderá participar de mais de uma categoria dentro da mesma disputa ( INDIVIDUAL/DUPLA ).
Art. 3º - O atleta pode participar de categoria superior a sua , sendo que o inverso não será permitido.
Art. 4º - O atleta pode participar no individual na sua categoria e em outra na dupla ou equipe, ou vice-versa.
Art. 5º - Não existe limite de inscrição de atletas.
CAPÍTULO III - DOS UNIFORMES
Art. 6º - Cada equipe escolar deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente uniformizada;
I-

Os uniformes deverão obedecer aos seguintes critérios técnicos:
- Camisa com a identificação da instituição de ensino
- Short
- Tênis

II-

O Técnico e/ou dirigente deverão estar vestidos de calça comprida, camisa e tênis ou sapatos.

CAPÍTULO IV - DA FORMA DE DISPUTA
1 - TORNEIO INDIVIDUAL (SIMPLES)
Art. 7º - Todos os jogos serão em sistema de eliminatória simples, com a tabela escolhida através de sorteio. Cada
partida será disputada em melhor de 3 ( três ) sets, sendo os dois primeiros sets em melhor de 6 games, e “Tie
Breack” em caso de empate (6 x 6), e o terceiro, caso seja necessário, será disputado em “Tie Breack”.
Art. 8º - Não existe limite de inscrições de atletas.
Art. 9º - Em casos especiais, o sistema de disputa e pontuação do jogo, poderá ser alterado pelo arbitro geral, visando
cumprir cronograma da competição.
2 - TORNEIO EM DUPLAS
Art. 10º - Cada atleta só poderá participar de 01 (uma) dupla.
Art. 11º - Na formação das duplas, deverá ser observado o mesmo critério de faixa etária/categoria para a disputa em
simples, ou seja, o atleta pode participar de categoria superior a sua, sendo que o inverso não será permitido.
Art. 12º - No ato de inscrição das escolas, a mesma deverá indicar na ficha específica para o tênis de campo, todas as
duplas que irão representa-las, descriminando os atletas que as compõem.
Art. 13º - Todos os jogos serão em sistema de eliminatória simples, com a tabela escolhida através de sorteio. Cada
partida será disputada em melhor de 3 ( três ) sets, sendo os dois primeiros sets em melhor de 6 games e “Tie
Breack” em caso de empate ( 6 x 6 ), e o terceiro, caso seja necessário, será disputado em “Tie Breack”.
Art. 14º - Em casos especiais, o sistema de disputa e pontuação, poderá ser alterado pelo arbitro geral, visando
cumprir cronograma da competição.
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CAPÍTULO V - DA PONTUAÇÃO POR ESCOLA
Art.15º – A classificação final da modalidade Tênis de Campo, em cada categoria (10, 12, 14, 16 e 18 anos), dar-se-á
pela soma dos pontos obtidos na categoria (masculino e feminino), que terão os seguintes valores:
-

Campeão da categoria (Simples, Duplas ) – 9 pontos
Vice-Campeão da categoria (Simples, Duplas ) – 6 pontos
3º Colocado da categoria (Simples, Duplas )– 3 pontos
4º Colocado da categoria ( Simples, Dupla ) – 2 pontos

Obs.: Havendo empate na soma dos pontos acima, o desempate será pelo colégio que a melhor pontuação na disputa
individual.
CAPÍTULO VI - DOS CASOS OMISSOS
Art. 16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos JOGOS ESCOLARES TV SERGIPE 2018.
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