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REGULAMENTO
TORNEIO DE BEACH TENNIS DO SCC

CAPÍTULO I - DO TORNEIO

 O torneio será realizado nas quadras de areia 1, 2, 3 e 4 do São Carlos Clube nos dias 20 
e 21 de novembro de 2021. O objetivo do Torneio é a integração social e esportiva entre 
associados. 

CAPÍTULO II - CATEGORIAS 

 O Torneio de Beach Tennis será aberto aos associados nascidos até 2008, inclusive. 
Para o torneio acontecer, cada categoria deverá ter no mínimo 06 (seis) associados inscritos, 
ou seja, 3 duplas.

Será disputado em 9 (nove) categorias:

CATEGORIA A (nível avançado): masculino, feminino e misto;
CATEGORIA B (nível intermediário): masculino, feminino e misto.
CATEGORIA C (nível iniciante): masculino, feminino e misto.

CAPÍTULO III - INSCRIÇÕES 

 Qualquer associado que se encaixe nos requisitos de uma das categorias poderá 
participar, sendo permitido jogar em até 2 categorias. A inscrição será obrigatoriamente da 
dupla que irá jogar. Caso o participante se inscreva em mais de uma categoria, somente 
poderá subir na categoria mista. Por exemplo: Participante que é categoria B na masculina, na 
dupla mista, poderá ser apenas categoria A ou B. Não é permitido rebaixar a categoria do 
mesmo participante.

 É necessário baixar a ficha de inscrição e o PAR-Q no site do São Carlos Clube e enviar 
preenchidos para o e-mail: tenis@saocarlosclube.com.br, até o dia 30/10/2021 às 18h. O 
participante receberá e-mail de confirmação de validando a inscrição.

 As vagas são limitadas a 12 duplas por categoria, podendo finalizar antes do prazo 
estipulado. No caso de atingir esse limite antes do término do prazo de inscrição, em 
determinada categoria, será aberta uma lista de espera, para preencher eventuais 
desistências ou vagas novas.

Valor de inscrição R$60,00 com direito à camiseta.

Art 1º - As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 108 duplas 
no evento em geral. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

 
Art 2º - O participante é responsável pela veracidade das informações fornecidas na 

ficha de inscrição. A organização oferece a opção de escolha do tamanho da camiseta no 
formulário de inscrição, portanto não haverá a possibilidade de troca do tamanho por escolha 
errada.

Parágrafo 1: Enviar e-mail com a ficha de inscrição preenchida para 
tenis@saocarlosclube.com.br até dia 30/10/2021 às 18h.

Parágrafo 2: O Questionário de Prontidão de Atividade Física (PAR-Q) deverá ser 



impresso, preenchido e entregue no ato da presença do seu primeiro jogo no sábado, 
20/11/2021.

Parágrafo 3: O prazo para cancelamento da inscrição é até dia 01/11/2021 às 12h. O 
cancelamento só será aceito pelo email: tenis@saocarlosclube.com.br 

CAPÍTULO IV - DA COMPETIÇÃO 

 Em cada categoria, a competição será realizada em fase de grupo, com jogos de todos 
contra todos, seguida da fase de chave, com jogos eliminatórios. Fica estabelecido o tempo 
máximo de 5 (cinco) minutos para aquecimento dos beach tenistas (bate-bola seguido de 
voleio, smash e saque, a critério dos beach tenistas) antes do início de cada jogo. É vedada 
aos beach tenistas a disputa de pontos (TIE BREAK ou SUPER TIE BREAK, por exemplo) 
como forma de aquecimento preliminarmente ao início do jogo. 

 Haverá uma tolerância de atraso de 15 (quinze) minutos a partir do horário divulgado 
na programação dos jogos. Caso um beach tenista ou a dupla não dê presença dentro do 
horário, o resultado do jogo será dado como WO. A presença nos jogos deverá ser dada na 
cabine de arbitragem do torneio. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a 
organização deverá ser informada para a própria segurança do participante.

Numa situação em que jogos não possam ocorrer ou tenham que ser interrompidos, 
ficará a critério dos organizadores do evento, dar continuidade ou não ao evento.

CAPÍTULO V - DOS JOGOS

Em todas as categorias, cada jogo será disputado em 1 SET de 6 games ganhos, mas no 
caso de empate de 5x5 games, poderá ir até 7 games. E havendo empate de 6x6 games, o 
jogo será decidido em um tie break de 7 pontos. 

Critérios de Desempate
Encerrados os jogos de determinado grupo, havendo empate no número de vitórias de 2 

duplas, o desempate será definido pelo confronto direto. E, no caso de empate entre mais de 
2 duplas, a definição das posições será determinada observando-se os seguintes critérios, 
pela ordem:

a) Saldo de games;
b) Confronto direto (caso 2 duplas permaneçam empatadas);
c) Sorteio.
Na composição dos grupos, para a categoria que houver de 3 a 5 duplas será formado 

um grupo único, com a definição direta da dupla campeã e da vice-campeã, seguindo os 
critérios acima. 

No caso de um número superior a 5 duplas, será formado um número mínimo de 2 
grupos (com 3 a 5 duplas por grupo), com a classificação das duplas campeã e vice-campeã 
de cada grupo para a chave com eliminatórias simples.

A programação dos jogos será divulgada no dia 16/11/21. No dia 17/11/21 às 10:00 serão 
realizados os sorteios públicos para composição dos grupos.

CAPÍTULO VI - PREMIAÇÃO

O participante que não puder ficar para receber a premiação poderá nomear um 
representante, caso não esteja presente e não nomeie um representante, perderá o direito 
sobre a premiação.

CAPÍTULO VII - ROUPAS E CALÇADOS



O vestuário ideal para uso nas quadras de areia e, deve ser adequado à prática do 
desporto, ou seja: sunga, bermuda, camiseta, para homens; e biquíni, short, saia, top, camiseta 
para mulheres.

Não será permitido o uso de calçados com cravos, tênis, chinelos, sandálias ou que 
possam causar algum acidente ou estragar a quadra de areia.

CAPÍTULO VIII - CONDUTA ANTI-DESPORTIVA 

Os beach tenistas serão responsáveis por sua conduta em qualquer ambiente do evento 
e pela de seus acompanhantes (familiares, amigos, etc.) e estarão sujeitos às punições. O 
Diretor Geral de Esportes e/ou o árbitro geral terão plenos poderes para tomarem toda e 
qualquer decisão referente a condutas antidesportivas durante os jogos. 

CAPÍTULO IX - DA CONDIÇÃO FÍSICA

Ao participar do Torneio de Beach Tennis, o participante declara estar em condições 
físicas e de saúde, assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente 
o regulamento do torneio, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor 
de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 
seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 
prova, antes, durante e depois da mesma.

CAPÍTULO X - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelos 
ORGANIZADORES DO TORNEIO E DIRETORIA DO CLUBE.

Art. 1º - Este regulamento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.

ANEXO 1

HORÁRIO PREVISTO PARA OS JOGOS
Início - Sábado (20/11/2021): 8h
Término - Domingo (21/11/2021): 17h

PREMIAÇÃO
Haverá cerimonial de premiação.
Para cada categoria haverá troféu para a dupla campeã e para a dupla vice-campeã.
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