Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
22º Torneio ACESC de Tênis Masculino 2019
Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O 22º Torneio ACESC de Tênis Masculino 2019 será realizada entre os dias
02 de maio e 31 de outubro de 2019.
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até 15 de abril de
2019 através do site/APP da LPTennis (www.lptennis.com.br/acescsp/inscricoes ).
No momento da inscrição os clubes deverão indicar até 10 (dez) categorias, dentre
as opções indicadas no Capítulo III deste regulamento. *artigo novo no regulamento
Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC, sejam
eles federados ou não.
Art. 4º. Os jogos devem ocorrer às quartas-feiras. Entretanto, na impossibilidade da
realização neste dia, e em comum acordo, os clubes que se enfrentam poderão
alterar a data, sem prejuízo ao cronograma do Torneio. Não havendo acordo, a data
de quarta-feira deverá ser mantida.
Art. 5º. Todos os clubes participantes se comprometem a sediar parte dos jogos do
Torneio ACESC de Tênis Masculino, cedendo 02 (duas) quadras, às quartas-feiras, no
horário das 19h, e 03 (três) quadras, às quartas-feiras, no horário das 20h30,
podendo ser alterado, em comum acordo dos clubes.
Art. 6º. O clube que sediar os jogos arcará com despesas de pegador de bolas, água
e lanches para os jogadores.
Art. 7º. 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. 8º. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.
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Art. 9º. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos de acordo a preservar
a saúde e integridade dos atletas assim como do evento. Serão formadas duas
chaves. E para cada uma delas será formada uma comissão técnica, compostas por
um representante técnico de cada clube. A comissão não envolvida na contenda
analisará e julgará os casos.
Art. 10. 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
Art. 11. O Torneio ACESC de Tênis Masculino será realizado entre os dias 02 de maio
e 31 de outubro de 2019, nos clubes associados da ACESC.
Art. 12. A divulgação das chaves e das datas limites de cada partida, dentro das
chaves, serão informadas no dia 16 de abril, através do site/APP da LPTennis
(www.lptennis.com.br/acescsp ) *artigo novo no regulamento
Art. 13. A festa de encerramento será realizada em data a ser informada pela ACESC.
*artigo novo no regulamento

Capítulo III – DA DIVISÃO DAS CATEGORIAS DAS EQUIPES
Art. 14. A divisão das classes tem 25 (vinte e cinco) categorias, que seguem o
seguinte critério:
2ª classe

3ª classe

4ª classe

5ª classe

Principiante

19 a 34 anos

19 a 34 anos

19 a 34 anos

19 a 34 anos

19 a 34 anos

35 a 44 anos

35 a 44 anos

35 a 44 anos

35 a 44 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

45 a 54 anos

45 a 54 anos

45 a 54 anos

45 a 54 anos

55 a 64 anos

55 a 64 anos

55 a 64 anos

55 a 64 anos

55 a 64 anos

65 A 74 anos

65 A 74 anos

65 A 74 anos

65 A 74 anos

65 A 74 anos
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Art. 15. 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. 16. O responsável pela formação das equipes de cada clube, denominado
“Capitão”, terá que formar até 5 (cinco) duplas para cada categoria inscrita. *artigo
novo no regulamento

Capítulo IV – DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS
Art. 17. Serão formados 2 grupos (A e B) por sorteio, ambos com até 6 (seis), através
de sorteio realizado pelo sistema da LPTennis (www.lptennis.com.br) , tendo como
cabeça de chaves de cada um dos dois grupos o 1º e 2º lugar do Torneio ACESC de
Tênis do ano anterior. *artigo novo no regulamento
Art. 18. Serão sorteados dois grupos:
a) GRUPO A
b) GRUPO B

Capítulo V - REFERENTE A CATEGORIA E IDADE DOS JOGADORES
Art. 19. Em cada confronto os clubes envolvidos deverão escolher dentre as
categorias existentes na lista formulada por seu adversário, de acordo com as
informações contidas no site/APP da LPTennis (www.lptennis.com.br) *artigo novo no
regulamento

Art. 20. No caso de os clubes envolvidos escolherem uma categoria idêntica, o
visitante escolhera mais de uma categoria. Havendo mais de uma igualdade, cada
clube escolhe mais uma categoria.

Capítulo V – DA PONTUAÇÃO
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Art. 21. Todas as partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets, sendo os
dois primeiros sets normais, realizados em games no sistema NO-AD e NO-LET,
decididos pelo sistema de Tie Break Normal, caso haja empate em 6x6 no set.
Art. 22. 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. 23. No confronto, cada vitória valera 01 (um) ponto. Será vencedor aquele que
tiver 3 ou mais pontos é liberada orientação aos jogadores.
Art. 24. Após o 1º confronto que terminar da primeira rodada (02 quadras),
imediatamente o próximo jogo deverá entrar na quadra, se não quórum de uma das
equipes, será aplicado WO e assim sucessivamente aos próximos jogos.
Art. 25. Em caso de chuva, o confronto será adiado, de comum acordo, para um dia
da 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
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Art. 30. Os jogadores poderão participar de no máximo 01 (uma) partida por
confronto.
Art. 31. Os clubes que se confrontarão terão o prazo mínimo de até 07 (sete) dias de
antecedência para enviar um ao outro a relação das categorias escolhidas.
Art. 32. Após divulgar a chamada dos jogos, os Capitães de cada clube decidirão
entre si quais categorias/idades que irão se confrontar.
Art. 33. Para o confronto entre os clubes, será adotado o seguinte critério: o clube
visitante escolhera 03 categorias/idades, e o clube sede 02 categorias/idades, de
conformidade com a lista a que se referem ao Capítulo IV
Art. 34. Para os jogos finais, cada clube escolhera 2 duplas e a 5ª dupla será definida
por sorteio, dentre as relacionadas.
Art. 35. Os tenistas poderão participar de uma categoria abaixo com relação a idade
ou acima com relação a classe.
Art. 36. O representante do clube mandante deverá registrar a Súmula digitalizada
do jogo dentro de 48 (quarenta e oito) horas, no site/APP da LPTennis
(www.lptennis.com.br/acescsp ) *artigo novo no regulamento

Capítulo VII - DA PREMIAÇÃO
Art. 37. 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. 38. Os tenistas dos clubes finalistas receberão medalhas.
Art. 39. Troféu Transitório: O clube que vencer o Torneio por 3 (três) vezes
consecutivas ou 5 (cinco) vezes alternadas receberá em sua sede e em definitivo o
Troféu Transitório.

Diretoria Esportiva da ACESC
São Paulo, 29 de março de 2019
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