Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O Torneio ACESC de Tênis Feminino 2018 será realizada de 1º de agosto à 30 de
outubro de 2018.
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até 15 (quinze) de julho de
2018.
Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC, sejam eles
federados ou não.
Art. 4º. Os associados poderão se inscrever nas categorias: A1, A2, B1, B2, C1 e C2, descritas
no artigo 20 deste regulamento.
Art. 5º. Os jogos serão de duplas.
Art. 6º. Cada clube poderá inscrever 01 (uma) dupla ou 02 (duas) duplas em cada categoria
descrita no artigo 20 deste regulamento.
Art. 7º. Os jogos devem ocorrer no período estipulado pelo regulamento. Os clubes que se
enfrentam decidirão a data e horário do jogo, e em comum acordo, os clubes que se
enfrentam poderão alterar a data, sem prejuízo ao cronograma do Torneio. Não havendo
acordo até a data prevista, será considerado duplo W.O.
Art. 8º. Todos os clubes participantes se comprometem a sediar parte dos jogos do Torneio
ACESC de Tênis Feminino 2018, nas categorias em que estiverem participando.
Art 9º. Os clubes Esporte Clube Sírio e o Club Athletico Paulistano, quando forem os
mandantes, poderão sediar os jogos aos finais de semana.
Art. 10. O clube que sediar os jogos fornecerá bolas e água para os jogadores.
Art. 11. Para melhor organização do Torneio ACESC de Tênis Adulto as inscrições só serão
aceitas no período acima, contendo a documentação abaixo descrita, completa:

Av. Indianópolis, 628 | 04062-001 - São Paulo – SP
f. 11 5054 5462 / 5054 5463
www.acesc.org.br

a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações do
clube e das jogadoras, tais como: nome do clube, nome da atleta, data de
nascimento/ idade, categoria, classe da jogadora, e-mail para comunicação da atleta,
conforme anexo supracitado.
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Art. 12. Os atletas e técnicos deverão estar devidamente uniformizados com a camiseta de
seu clube. No caso do patrocínio das mesmas pela ACESC, os mesmos deverão usar as
camisetas do Torneio.
Art. 13. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.
Art. 14. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos de acordo a preservar a
saúde e integridade dos atletas assim como do evento. Para o ano de 2018 foram eleitos por
aclamação os representantes Mirtes Coscodai (CAP), Giselle Levy (AH) e Marília Pozzi (IC). Se
um dos clubes destes representantes estiver relacionado na contenda, serão substituídos
pelo 1º suplente Patrícia Padilha (CPM) e Cibelle (ECS).
Art. 15. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de
todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e divulgar o Festival
nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO DO XXI
TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018
Art. 16. O Torneio ACESC de Tênis Feminino 2018 será realizado de 1º de agosto à 30 de
outubro de 2018. A divulgação dos locais será sempre divulgada no site da associação.
Art. 17. O local do jogo final e do coquetel de encerramento com a entrega dos prêmios será
decidido pela ACESC.

Capítulo III – DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS DO XXI TORNEIO ACESC DE TÊNIS
FEMININO 2018
Art. 18. Serão formados 2 grupos (A e B), de acordo com o número de clubes participantes
em cada categoria, através de sorteio realizado com a participação de representantes dos
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clubes e tambem da comissão técnica. Neste mesmo encontro serão sorteados os
mandantes de cada jogo.
Art. 19. Neste ano foram sorteados os seguintes grupos:
•

GRUPO A –

•

GRUPO B –
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Capítulo IV – DA DIVISÃO DAS CATEGORIAS DAS EQUIPES DO XXI TORNEIO
ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018, EM FUNÇAO DA CLASSE E IDADE
Art. 20. A divisão das classes tem 06 (seis) categorias, que seguem o seguinte critério:
•

Categoria A1 – 1ª e 2ª classe, de 35 a 49 anos

•

Categoria A2 – 1ª e 2ª classe, acima de 50 anos

•

Categoria B1 – 3ª e 4ª classe, de 35 a 49 anos

•

Categoria B2 – 3ª e 4ª classe, acima de 50 anos

•

Categoria C1 - Principiante, de 35 a 49 anos

•

Categoria C2 - Principiante, acima de 50 anos

Art. 21. Poderão jogar tenistas federados e não-federados, porem a categoria dos não
federados deverá seguir critérios do bom senso pelo capitão, em sua classificação. Exemplo:
há tenistas não-federados que jogam há 20 anos, porém tem nível de 3ª ou 4ª classe e não
de principiantes.
Art. 22. O responsável pela formação das equipes de cada clube, denominado “Capitão”,
deverá indicar as duplas dentro das opções descritas no Capítulo IV, referentes à
Categoria/idade dos jogadores.

Capítulo V – DA PONTUAÇÃO DO XXI TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO
2018
Art. 23. Todas as partidas serão disputadas em melhor de 03 sets, sendo os dois primeiros
sets normais, realizados em games no sistema “NO-AD”, decididos pelo sistema de Tie Break
Normal, caso haja empate em 6x6 no set.
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Art. 24. Caso haja necessidade de desempate, o 3º set será um Super Tie Break, no qual o
vencedor será a dupla que atingir 10 (dez) pontos, desde que hajam 02 (dois) pontos de
diferença.
Art. 25. Em caso de chuva, o confronto será adiado, de comum acordo, para um dia da
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mesma semana, se possível.
Art. 26. Classificam-se os primeiros colocados de cada Grupo. O mando será o dos primeiros
colocados.
Art. 27. O clube que tiver melhor campanha na primeira fase entre os grupos A e B terá o
mando do jogo nas semifinais.
Art. 28. O critério para desempate entre as equipes será o seguinte:
a.

Havendo duplo empate entre equipes no mesmo grupo, valera o confronto direto;

b.

No caso de tríplice empate no grupo valera o saldo dos jogos (maior numero de

vitorias e menor número de derrotas) e, se persistir o tríplice empate, o desempate se dará
no saldo de sets. E, se ainda assim persistir o empate, o vencedor será decidido por sorteio.
c.

WO será considerado 5x0.

Art. 29. Penalidade – Qualquer irregularidade no cumprimento do Regulamento a equipe
será eliminada do Torneio.

Capítulo VI – DA COMBINAÇÃO DA MONTAGEM DAS EQUIPES DO XXI
TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018
Art. 30. As duplas indicadas não precisam ser as mesmas nos diversos confrontos entre os
clubes de cada grupo, desde que observadas as exigências de categoria e idade.
Art. 31. Na impossibilidade de sediar os jogos, o clube poderá abrir mão do direito de
mandante.
Art. 32. Antes do início de cada confronto, os capitães deverão preencher a sumula com a(s)
dupla(s), incluindo: nome completo, data do nascimento, classe dos jogadores e
apresentação da carteira de sócio ou documento oficial do clube.
Art. 33. As tenistas poderão participar de uma categoria abaixo com relação a idade ou
acima com relação a classe.
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Art. 34. O clube mandante deverá enviar a Súmula digitalizada do jogo dentro de 48
(quarenta e oito) horas por e-mail à coordenadora esportiva da ACESC, através do e-mail
acesc@acesc.org.br (Anexo II).
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Capítulo VII - DA PREMIAÇÃO DO XXI TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO
2018
Art. 35. Os clubes campeão e vice-campeão do torneio receberão troféus. O terceiro lugar
será do clube que perdeu, na semifinal, para o clube campeão.
Art. 36. Os tenistas dos clubes finalistas receberão medalhas.
Diretoria Esportiva da ACESC
São Paulo, 03 de julho de 2018
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Anexo I – Modelo de Ficha de inscrição
FICHA DE INSCRIÇÃO
TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018
Clube:
Capitão:
Telefone:
E-mail:
Inscrição do Jogador 01
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:
Classe:
Contato:
Inscrição do Jogador 02
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:
Classe:
Contato:
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Anexo II – Modelo de preenchimento da Súmula do TORNEIO ACESC DE
TÊNIS FEMININO 2018
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Súmula da xº Rodada – 1º jogo – xx/xx/2018 - CAP
TORNEIO ACESC DE TÊNIS FEMININO 2018
Data:

XX/XX/2018

Horário:

XXh

Local (Clube):

XX

PLACAR FINAL
Clube

XX 5 X 0 Clube YY

DUPLA FEMININA
Classe

Dupla

Dupla

1º

2º

3º

CAP

Helvetia

SET

SET

SET

3ª CLASSE

Marcela/

Lia/ Cleide

6/4

6/1

50/54

Karina

Vencedor
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CAP

