
                                CLUB E D E R EGATAS RIBEIRÃO PR ETO  

                   REGULAMENTO DOS TORNEIOS DE TÊNIS 
Finalidade do Torneio é a integração social e esportiva entre os sócios, promovendo a modalidade e 
revelando talentos. 

Art.1º O torneio tem previsão de início em 02 de Junho, com jogos durante os finais de semana (Sexta, 
sábado e domingo).  

§ 1 – Jogos na Sexta- feira a partir 19h30 (Quadras 7 e 8) 
§ 2 – Jogos no Sábado a partir 7h30 ate às 12h00 e das 14h00 ate às 16h00 (Quadras 1, 2 e 6) 
§ 3 – Jogos no Domingo a partir 7h30 ate às 12h00, (Quadras 1, 2 e 6) 
 
Art.2º O sistema do torneio será o de “eliminatória Simples”. 
§ 1º - Os atletas poderão participar em uma categoria; 

§ 2º- Os jogos são disputados em melhor de 3 sets  no sistema NO AD com o último set de desempate 
sendo disputado no “super tie break” - 10 pontos (como regra). 

Art.3º O atleta deverá relatar no ato da inscrição suas possíveis dificuldades com dias e horários para 
jogos, e o departamento de esportes fará o possível para colaborar; 

Art.4º Os jogos do final de semana serão fixados sempre, no mural do tênis, site do Clube de Regatas 
(WWW..clubederegatas.com.br), e no aplicativo WhatsApp, ficando a cargo do tenista o interesse pelas 
mesmas. A tolerância de atraso para os jogos será de 15 minutos para W.O. NÃO SERÃO FEITAS 
LIGAÇÕES PARA AVISO DE JOGOS! 

§ 1º - os jogos marcados poderão ser antecipadas, ou feita a troca de horários, devendo ser realizados até 
o domingo da mesma semana; 

§ 2º - qualquer troca de dias e horários dos jogos deverão ser feitas entre os jogadores (em comum 
acordo) com prévia liberação do departamento de esportes; 

§3º - caso ocorra W.O. , o atleta estará eliminado; 

Art. 5º Os casos omissos a este regulamento (disciplina, organização, regras, etc) serão resolvidos pelo 
departamento de tênis/esportes ou se necessário pela Diretoria do Clube de Regatas; 

Art.6º Em caso de chuva a rodada será cancelada e passara para a próxima semana; 

Ribeirão Preto, 05 de Maio de 2018. 

          Comissão Organizadora            Departamento de Esportes 


