
 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES 

 
REGULAMENTO DO TÊNIS 

 
CAPÍTULO I – DA RESERVA DE QUADRAS 

 
Art. 1º - A reserva de quadra só poderá ser feita por associados, pessoalmente, 

mediante a colocação das carteiras sociais no Quadro de Marcação, 
localizado no Bar do Tênis. Deverão ser registrados e respeitados os 
horários de início e fim da partida, considerando-se o intervalo de 10 (dez) 
minutos entre os jogos. Esse intervalo será destinado à troca dos tenistas e 
ao aquecimento com bola.  

 
Art. 2º - Deverão ser observados os seguintes períodos de utilização das quadras: 

- Jogos de simples: 1h (uma hora); 
- Jogos de duplas: 1h15 (uma hora e quinze minutos). 

 
Art. 3º - A reserva das quadras deverá ser feita mediante a colocação de, no mínimo, 

duas carteiras sociais para os jogos de simples e três carteiras para os jogos de 
duplas.  

 
Art. 4º - Não será permitida a remarcação de quadra por tenistas que estejam 

utilizando um horário corrente, antes que o respectivo período tenha 
terminado. Os Associados que estiverem fazendo aula de tênis não poderão 
deixar a quadra reservada para utilizá-las após a aula. 

 A mesma só poderá ser reservada ao final da respectiva aula. 
     
Art. 5º - Findo um jogo, um novo período somente poderá ser reservado na mesma 

quadra, pelos tenistas ocupantes, no caso da não existência de jogo 
subseqüente. O (s) tenista (s) de um jogo, já finalizado, poderá (ao) participar 
de uma nova partida, na mesma quadra, desde que convidado(s) pelo (s) 
próximo (s) ocupante (s).    

  
Art. 6º - O funcionário do Tênis será o responsável pelo cumprimento e observância 

deste Regulamento e pela marcação dos jogos. No caso de sua ausência, os 
sócios interessados na marcação dos jogos deverão obedecer aos 
procedimentos aqui descritos.  

 
CAPÍTULO II – DA UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS 

 
Art. 7º - Os horários de utilização das quadras são os seguintes: 

- Dias úteis: das 7h às 23h; 
- Sábados, domingos e feriados: das 7h às 18h.  

 
Art. 8º - Aos sábados, domingos e feriados, até as 12h, os jogos de duplas terão 

preferência, em relação aos jogos de simples, nas quadras 1, 2 e 3. Jogos de 
simples poderão ocorrer nessas quadras, mas os jogadores ficarão sujeitos à 
formação de duplas, caso esses sejam convidados por outros dois tenistas que 
não estejam jogando.  
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Art. 9º - No caso descrito no Art. 8º, se não concordarem em formar as duplas, os 

jogadores de simples poderão continuar jogando: 
 

-  Até que os interessados formem duplas externas (4 outros jogadores); ou 
se o jogo de simples já tiver ultrapassado ¾ (três quartos; 45min) do tempo 
previsto (1 hora) do período reservado para o jogo de simples. 

 
Art. 10 - Não será permitida a utilização das quadras de tênis para a prática de 
outros esportes.   
 
Art. 11 - Deverão ser respeitados os horários e quadras destinados às aulas da Escola 

de Tênis.   
 

CAPÍTULO III – DA IDENTIFICAÇÃO DOS TENISTAS 
 
Art. 12 - Para a marcação de horário serão aceitas somente as carteiras sociais dos 

respectivos ocupantes das quadras. Não serão acatadas reservas sem a presença 
dos tenistas (seja por telefone, ou outra forma). 

 
Art. 13 - Caso o associado não esteja de posse da carteira social, no ato da reserva, 

deverá solicitar uma “Declaração de Sócio” na Secretaria da ASBAC.  
 
Art. 14 - Os alunos das Escolas de Tênis deverão colocar no quadro de marcação 

suas carteiras de identificação, quando estiverem em aula.  
 

CAPÍTULO IV – DO VESTUÁRIO 
 
Art. 15 - Os tenistas deverão usar o vestuário adequado para a prática do tênis: 

bermuda/calção, camiseta, meias e tênis adequado (sem travas). Nos jogos de 
torneios não será permitido ao tenista jogar sem camiseta.  

 
Art. 16 - Durante os jogos será vedado o uso de roupas de banho (sunga, biquíni, 

maiô), em quaisquer circunstâncias.   
  

CAPÍTULO V – DOS CONVIDADOS 
 

Art. 17 - Não será permitida a reserva de quadra por convidado.   
 
Art. 18 - O convidado poderá participar de jogos somente com a presença do sócio 

responsável. Na reserva efetuada, além da carteira social, deverá ser colocado 
o respectivo convite no Quadro de Marcação. Não serão aceitos convites 
requisitados para as churrasqueiras. 

 
Art. 19 - A proporção máxima de convidados, por quadra, deverá obedecer aos 

seguintes critérios, nos dias úteis: 
- Jogo de simples: 01 (um) convidado; 
- Jogo de duplas: 02 (dois) convidados. 
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Art. 20 - Aos sábados, domingos e feriados serão obedecidos os seguintes critérios: 

a. Até as 12h, os jogos de simples, com convidado, só poderão ocorrer na 
quadra nº 4, ou outra indicada pelo funcionário do Tênis. Os jogos de 
duplas, com convidados, poderão ocorrer em qualquer quadra; 

 
b. Após as 12h, não haverá restrição de quadra para os jogos de simples e 

duplas, conforme se observa no Art. 19; 
c. A quadra nº 4 não será exclusiva para convidados. 

 
CAPÍTULO VI – DAS AULAS DE TÊNIS 

 
Art. 21 - As aulas de Tênis serão ministradas, exclusivamente, por professores que 

mantenham contratos firmados com a respectiva empresa arrendatária a qual 
mantenha contrato com a ASBAC. Os alunos deverão estar regularmente 
matriculados e adimplentes com as suas mensalidades, perante a Secretaria 
Social. 

 
Art. 22 - As quadras de tênis não poderão ser ocupadas por professores externos 

para ministrar aulas aos associados, mesmo que esses profissionais utilizem 
convites do aluno associado. No caso, estaria configurada a ocupação gratuita 
de instalação do Clube por profissional não contratado pela ASBAC. 

 
Art. 23 - A não observância do contido deste artigo sujeitará os sócios infratores às 

penalidades previstas no Regimento Interno e no Estatuto Social da ASBAC 
(advertência, suspensão e exclusão). 

 
CAPÍTULO VII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 24 - A inobservância deste Regulamento sujeitará os infratores – sócios ou 

funcionários – às sanções previstas no Regimento Interno e no Estatuto Social 
do Clube, garantido o direito de defesa. 

 
Art. 25 - Fica a critério dos funcionários do Tênis atenderem os tenistas, quanto aos 

serviços de bar e à coleta de bolas, durante os jogos. 
 
Art. 26 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria 

Executiva em conjunto com o Gerente de Esportes.  
 
Art. 27 - Este Regulamento estará em vigor a partir desta data. 
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