
 

 
           Barragem de Tênis  
           Regras para Marcações de Jogos 
           Asbac | Gerência Executiva de Esportes 

 

 
Os tenistas terão as quadras, dias e horários abaixo destinados para os jogos agendados da 
Barragem de Tênis e poderão ficar na quadra até finalizar suas partidas, mesmo que passe do 
tempo padrão e regra dos jogos de simples de 1h que consta no Regulamento do Tênis. O tempo 
para entrar na quadra e realizar o aquecimento será mantido de 10min. 
 
Quadra de Tênis Rápida Nº 1 e Quadra de Tênis em Saibro Nº 7 
- Segunda e sexta-feira após às 18h;  
- Quarta-feira até às 13h, não podendo deixar agendado após este horário; 
- Sábado, domingo e feriado após às 12h. 
 
Observações:   
 
- Os tenistas da Barragem poderão agendar os jogos na quadra, dia e horário destinados para a 
Barragem de Tênis sem limite de horário para término, pois dessa forma conseguirão finalizar a 
partida, mas desde que agendem com antecedência mínima de 24h, ligando para um desses 
telefones (61) 3212-5424 / 99131-4361 ou enviando mensagem para o WhatsApp da Gerência de 
Esportes (99131-4361) e Grupo de WhatsApp da Barragem de Tênis da Asbac.  
 
-  Os jogos da Barragem podem ser marcados nos dias e horários não destinados, obviamente 
obedecendo o limite do tempo de 10 min. para entrar na quadra e realizar o aquecimento, e 
ainda o tempo de permanência máxima na quadra de 1h. O fato de ser um jogo da Barragem, 
não precisa necessariamente ser jogado nos dias e horários destinados para a Barragem. 
 
- As quadras não serão exclusivas para a Barragem de Tênis, ou seja, os jogos da Barragem 
devem ser agendados com antecedência e caso a quadra não esteja com jogos agendados ou 
que os tenistas da Barragem deixem de comparecer no horário-limite previsto, será liberada 
para marcação geral dos demais tenistas do Clube;  
 
- No caso de estar havendo algum amistoso entre os demais tenistas do Clube em uma das 
quadras, dias e horários que está agendado para os tenistas da Barragem, eles deverão informar 
o fato aos usuários e funcionários do Clube para pleitear a quadra. Os jogos serão publicados 
pela Gerência de Esportes no quadro de avisos do Tênis, para evitar possíveis conflitos. 


