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- Regras: 

1) O 4º Mala Open de Tênis da Asbac ocorrerá em um único dia e será um evento divertido, rápido e dinâmico; 

2) O Clube disponibilizará no máximo 8 quadras de Tênis para a realização dos jogos, pois vai depender do número 
de tenistas inscritos. Será enviada uma programação do evento após encerrar as inscrições; 

3) Vagas limitadas a 64 tenistas, sendo que os últimos inscritos poderão ficar de fora e receberão o valor da 
inscrição de volta, caso não complete um número de inscritos múltiplos de 4 tenistas, porque são duplas. Ex. Se 
tivermos 62 inscritos, os 2 últimos inscritos não poderão participar. Também existe a possibilidade dos 2 não serem 
excluídos, caso consigam mais 2 tenistas para completar um número múltiplo de 4.   

4) Será obrigatório a utilização de vestuário adequado durante todos os jogos e na premiação. O descumprimento 
dessa regra, acarretará em eliminação do evento e não receberá o troféu. 

5) A princípio, serão jogados 3 a 4 rodadas de 10 minutos, pois vai depender da quantidade de inscritos, sendo que 
em cada período temos que contar o tempo de deslocamento e aquecimento antes de iniciar para não demorar 
muito o evento;  

6) Antes do início de cada rodada, haverá um sorteio para definir as duplas e jogos, portanto provavelmente sempre 
jogarão com tenistas diferentes; 

7) Todos os jogos acontecerão simultâneos e ao mesmo tempo, sendo que a Organização autorizará e apertará o 
cronômetro no início e término de cada rodada de 10 minutos; 

8) Dependendo do número de inscritos e quadras que forem utilizadas, pode ser que ocorra mais de um período de 
10 minutos para fechar a rodada e que todos possam jogar pelo menos uma vez nessa rodada; 

9) Não será permitido utilizar mais de 3 bolas por jogo, portanto se a Organização detectar as 2 duplas utilizando 4 
ou mais bolas no jogo para ganharem tempo e marcarem mais pontos, serão eliminados do evento; 

10) Durante os jogos, serão contados pontos acumulativos e não games como no jogo normal de Tênis. Vai ser um 
tipo de tiebreaker, mas não de acordo com a regra oficial que a partida termina quando uma dupla faz sete pontos 
primeiro, devendo obrigatoriamente ter dois pontos de vantagem. Nesse jogo específico, a contagem de pontos 
continua até que termine a rodada de 10 minutos. Com exceção do primeiro ponto, cada dupla sacará duas vezes. A 
soma ímpar de pontos faz com que o saque mude de lado;  

11) Cada um dos tenistas das duplas vencedora e perdedora dos jogos, receberá uma pontuação específica em cada 
jogo. Ex. A e B 25 X 13 C e D, portanto os tenistas A e B conquistarão nesse jogo 25 pontos e no caso de C e D 
conquistarão nesse jogo 13 pontos; 

12) As duplas deverão informar obrigatoriamente para a Organização o resultado do jogo no final da rodada de 10 
minutos. No final de cada rodada, a Organização vai atualizar os resultados dos jogos e a pontuação geral de cada 
um dos tenistas, informando a classificação de momento. Os registros dos jogos são importantes, pois o Saldo de 
Pontos será um dos critérios de desempate; 

13) Os jogos são de duplas, mas a pontuação será individual para cada um dos tenistas, que devem acumular o 
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maior número de pontos durante as 3 ou 4 rodadas de 10 minutos. 

14) Ao final das 3 ou 4 rodadas de 10 minutos, soma-se os pontos de todos os tenistas e teremos a definição geral 
do maior pontuador, considerado o “Campeão” e do menor pontuador, considerado o “Mala” do evento.  

Critérios de desempate para definir o Campeão e o Mala do evento: 

1º - Confronto Direto (somente entre dois tenistas): Ex. Se dois tenistas terminarem empatados com o mesmo 
número de pontos, será verificado se eles se enfrentaram em uma das 3 ou 4 rodadas. Para definir o “Campeão”, se 
tiver ocorrido o jogo entre os tenistas, o vencedor será o “Campeão”. Para definir o “Mala”, se tiver ocorrido o jogo 
entre os tenistas, o perdedor será o “Mala”. Caso não tenham se enfrentado, vai para o segundo critério de 
desempate. Obs. Se tiver mais de dois tenistas empatados, já vai automático para o segundo critério de desempate.  

2º - Saldos de Pontos: Verificar o Saldo de Pontos de todos os tenistas empatados somando os jogos das 3 ou 4 
rodadas. Ex. Para definir o “Campeão”, vamos supor que em primeiro lugar, três tenistas empataram com o mesmo 
número de pontos, portanto um dos tenistas conseguiu os seguintes resultados: 1º período: 10 X 5, 2º período: 18 X 
9 e 3º período: 21 X 17 = Total de Saldo de Pontos: +18. Já os demais tenistas conseguiram nos jogos, os seguintes 
Saldo de Pontos: +13 e +17. O tenista que conseguiu +18 será o “Campeão”. Para definir o “Mala”, vamos supor que 
em último lugar, três tenistas empataram com o mesmo número de pontos, portanto um dos tenistas conseguiu os 
seguintes resultados: 1º período: 6 X 12, 2º período: 11 X 20 e 3º período: 8 X 22 = Total de Saldo de Pontos: -29. Já 
os demais tenistas conseguiram nos jogos, os seguintes Saldo de Pontos: -22 e -25. O tenista que conseguiu -29 será 
o “Mala”. Obs. Se empatar também no Saldo de Pontos, passaria para o próximo critério de desempate.  

3º - Sorteio: Realizar um sorteio entre tenistas que ficaram empatados em todos os critérios de desempate. 

15) Os casos omissos não previstos nas Regras deste Regulamento serão resolvidos pela Organização do Evento. 

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br / 

Instagram Asbac Brasília Esportes: @asbacbrasiliaesportes. 

 

 

http://www.asbac.com.br/
mailto:esportes@asbac.com.br
https://www.instagram.com/esportesasbacbrasilia

