1. O Torneio será nas quadras de Tênis do Clube Asbac, sendo realizado entre o período de 12 a 27/11/2021.
2. Todos os atletas se comprometem e deverão a utilizar a camiseta do Torneio durante os jogos e na premiação.
3. Dependendo do número de inscritos em cada categoria, será definido a fórmula de disputa, sendo que todos os
atletas jogarão no mínimo duas partidas, pois as disputas das categorias serão através de grupos ou sistema de
dupla eliminatória.
4. Os dias e horários dos jogos serão definidos pela Organização do Torneio.
5. As tabelas dos jogos das categorias serão divulgadas na página do Torneio no site da Asbac e no grupo de
WhatsApp específico do Torneio até o dia 31/10.
6. Os atletas que quiserem jogar e remarcar seus jogos fora do dia e horário pré-estabelecido pela Organização,
poderão fazer desde que entrem em acordo e que não seja após a próxima rodada de jogos pré-estabelecida.
7. A lista dos contatos dos tenistas participantes será disponibilizada no grupo de WhatsApp que será criado
exclusivamente para o Torneio.
8. As quadras serão utilizadas para realização dos jogos de acordo com a disponibilidade e chegada dos dois
atletas.
9. As chamadas para os jogos poderão acontecer, das 18h às 22h30, durante a semana e das 8h às 18h, aos
sábados e domingos. Poderão ter a duração de três fins de semanas, devido a quantidade de inscrições e/ou
motivos de força maior (chuva, falta de energia elétrica, etc.).
10. Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo o último set disputado um Super Tie-Break. Quando o
set empatar em 6 a 6 games, disputa-se um Tie-Break de 7 pontos, caso chegue a 6 x 6, finaliza em 7 pontos.
11. No sistema grupos, os atletas jogam entre si dentro de um grupo e independentemente do número de atletas,
se classificam dois atletas de cada grupo para as rodadas finais. Em caso de dois grupos na mesma categoria, o
primeiro classificado de um grupo enfrenta o segundo classificado do outro grupo na Semifinal, e os vencedores da
Semifinal disputarão a Final. No sistema de dupla eliminatória, cada atleta poderá perder apenas uma vez, exceto
na Final que não tem a chance de jogar novamente, portanto caso perca duas vezes nas demais fases, será
eliminado do Torneio.
12. Os critérios de desempate dentro dos grupos para se determinar os classificados serão: maior número de
vitórias, maior número de sets e maior número de games.
13. Os jogos de 1ª e 2ª Classes Masculino e 1ª Classe Feminino serão disputados nas Quadras de Tênis em Saibro e
jogos das demais Classes serão disputados nas Quadras de Tênis Rápidas.
14. No caso de marcação de jogos entre os tenistas, prevalecerá o Regulamento caso não cheguem a um consenso
sobre o piso da quadra.
Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br /
Instagram Asbac Brasília Esportes: @asbacbrasiliaesportes.
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