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INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever no torneio, associados e dependentes de associados da APCEF/SP, sócios do clube de São Paulo 
da APCEF/SP e convidados. Esta competição será no formato DUPLAS. 

As Inscrições serão até o dia 29/09, através de formulário de inscrição no site da APCEF/SP. Para mais informações 
entre em contato pelo e-mail esportes@apcefsp.org.br ou pelo telefone/WhatsApp (11) 96334-1276. 

Ao se inscrever, os atletas concordam com todos as cláusulas deste regulamento. Ainda assim, podem a ver 
mudanças em Congresso Técnico a ser realizado no dia da competição. 

Será permitido a participação de 1 convidado por dupla. O valor para a participação do convidado será de 
R$30,00. 

DISPUTA 

A competição será realizada integralmente no dia 06 de outubro, tanto nas categorias MASCULINO como FEMININO, 
a partir das 9h, com término previsto para as 18h. 

Todas as rodadas serão disputadas conforme horário determinado em sorteio previamente realizado. 

As partidas acontecerão nas quadras 1,2, 3 e 4 do clube da APCEF/SP. 

Ambas as categorias serão disputas em formato de eliminatória simples, caso tenhamos mais de 5 duplas. Caso 
tivermos até 4 duplas, na mesma categoria, faremos a disputa de todos contra todos. 

*Horário de término do torneio sujeito a alteração devido ao número de duplas participantes ou condição de clima 
(chuva) inviabilizando a realização de partidas. 

PREMIAÇÃO 

Receberão troféus aos dois melhores de cada categoria. 

PONTUAÇÃO 

O jogo, em qualquer fase do torneio, para as categorias masculina e feminina, será disputado em melhor 1 set 
profissional (9 games), sendo que em caso de empate (8x8), será disputado o Super Tie Break, vencendo quem 
marcar 10 pontos primeiro. 

CRITÉRIOS 

Não há critérios para o sorteio de confrontos. 

CONDIÇÕES DE JOGO 

Todos os atletas terão a quadra de jogo liberada por até 15 minutos antes do horário previsto, no caso da primeira 
partida do dia, e 15 minutos entre cada partidas para aquecimento. 

A partida será contínua, desde o início (quando o primeiro serviço do jogo é posto em quadra) até seu 
encerramento, não havendo concessão de tempo ou interrupções, exceto: 
- Em caso de contusões ou qualquer outro tipo de ocorrência física que prejudique o desempenho do atleta, serão 
concedidos 10 minutos para sua recuperação.  
- Encerrado o tempo de recuperação médica sem que o atleta apresente condições de se manter na competição, 
esta será encerrada, sendo concedida vitória ao adversário, independente do placar atual.  
 

Cada atleta deverá levar seu próprio equipamento de jogo: uniforme e raquete.  

O atleta deverá usar vestuário adequado à modalidade, não sendo permitido jogar sem camisa, com trajes de banho, 
tênis com travas ou chinelos. As bolas de tênis do torneio serão cedidas pela comissão organizadora. 
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Se uma partida não for realizada por condições de jogo não favoráveis (chuva), a partida poderá ser adiada. 

Será decretado WO e vitória ao adversário, a dupla que não estiver presente em quadra, no horário marcado com 
até 15 minutos de tolerância, no caso da primeira partida do dia, e caso não se apresenta em quadra até o término 
do tempo programado de aquecimento, entre partidas. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Qualquer ato, por parte dos participantes, é passível de punição, com eliminação do torneio, ou em caso mais grave, 
proibição de participação nos próximos torneios da modalidade. 

O Open de Duplas de Tênis da APCEF/SP seguirá as regras oficiais da modalidade Tênis de Quadra de Duplas, 
conforme regulamento da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), com exceção as alterações descritas neste 
documento. 


