
REGULAMENTO TORNEIO FIM DE ANO 2018 

 

1. Dos Grupos 

a. Todas as categorias (Iniciante, 5ª Classe, 4ª Classe, 3ª Classe, 

Feminino A/B e Duplas A/B) estão em formato de grupo. 

b. Das categorias com somente 1 grupo, todos jogam contra todos. 

O melhor do grupo é declarado campeão. Em caso de empate no 

grupo será decidido o que obtiver melhor saldo de sets, seguido 

de saldo de games. Caso persista o empate, será decidido por 

confronto direto. 

c. Das categorias com 2 grupos. Todos se enfrentam no grupo e 

classificam os 2 melhores para a semifinal com o mesmo critério 

de classificação acima. 

d. Das categorias com 3 grupos. Todos se enfrentam no grupo. No 

grupo que tiver 4 pessoas, passam os 2 primeiros para a 

semifinal. No grupo de tiver 3 pessoas, classifica somente o 1º 

colocado para a semifinal. 

e. Das categorias com 4 grupos. Todos se enfrentam no grupo. 

Classifica somente o 1º colocado do grupo para as semifinais. 

f. Critério de desempate: Vitórias, saldo de sets, saldo de games, 

confronto direto. 

 
 

2. Do Formato dos Jogos 

a. Os jogos dos grupos serão melhor de 3 sets de 4 games sem 

vantagem. Caso o set chegue a 3x3, joga-se um tiebreak de 7 

pontos. Caso tenha o 3º set, joga-se um tiebreak de 7 pontos. 

b. As categorias que estiverem com 3 inscritos simples ou duplas 

será jogado melhor de 3 sets de 6 games sem vantagem sendo o 

3ª set um tiebreak de 10 pontos. 

c. Semifinais e finais também com melhor de 3 sets de 4 games 

sem vantagem. Caso tenha o 3º set, joga-se um tiebreak de 7 

pontos. 

d. Se em um grupo com 3 pessoas e uma não puder participar, será 

jogado um jogo melhor de 3 sets de 6 games 

sendo 3 set um supertiebreak. Isso se classificar apenas 1 

pessoa.  

3. Regras 

a. O torneio respeitará as regras oficiais da ITF 

b. Demais dúvidas consulte o árbitro geral. 
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Bons jogos !!!  


