
Torneio Outubro Rosa Beach Tennis 2017 – Regulamento Geral 
 

 
1 – Os participantes serão divididos em 3 (três) equipes de 6 (seis) participantes cada, 
recebendo um participante o número 1 e outro, o número 6; 
 
2 – Será formada uma  chave única com três equipes,  
 
Jogos – diariamente, a partir das 18h30min: 
 
3 – As duplas e sua ordem de jogos serão formadas conforme a estratégia de cada 
equipe, sendo informadas diretamente para a organização antes de cada confronto, 
podendo ser mudadas para o confronto seguinte; 
 
5 – Após informadas as duplas e a ordem de jogos, não serão mais admitidas mudanças, 
sob pena das partidas alteradas serem considerados perdidas por w.o., com placar de 1 
set a 0, parcial de 8x0; 
 
6 – A dupla que contiver o atleta número 1 enfrentará, obrigatoriamente, a que contiver o 
número 1 do adversário, mesmo caso das duplas que contiverem seus números 6, não 
sendo permitida a formação de dupla contendo o número 1 com o número 6;  
 
7 – A chamada para os jogos é de responsabilidade da organização;  
 
8 - Os jogos normais dos confrontos serão em 1 set melhor de oito games. Em caso de 
empate em sete games, tie-break até 7 pontos.  
 
9 – Em caso de empate entre duas ou mesmo três equipes, o primeiro critério de 
desempate será o número somado de games vencedores dividido pelo de games 
perdedores; o segundo critério será o sorteio simples entre as equipes empatadas; 
 
10 – Em caso de w.o. em algum confronto, o placar da partida será de 1 sets a 0, com 
parcial de 8x0; 
 
11 – Em caso de algum atleta da equipe faltar a disputa, ele só poderá ser substituído 
pelo atleta de número 6, que poderá jogar duas partidas; 
 
12 – Caso mais de um atleta falte, só poderá ocorrer uma substituição; 
 
13 – Caso o atleta número 6 falte a disputa será substituído somente pelo jogador de 
número 5. Caso o jogador número 5 também falte, será considerado WO com parciais de 
8x0. 
 
14 – Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Depto. de Esportes da 
AABB. 


