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1. O Torneio será realizado nas quadras do clube Asbac (Setor de Clubes Sul), durante os dias úteis e finais de semana, 
sendo realizado entre os dias 1º a 30/11. 
2. Todos os atletas se comprometem e deverão a utilizar a camiseta do Evento durante os jogos e na premiação.  
3. O torneio será disputado em melhor de 3 Sets, sendo o último set disputado no formato Super Tie-Break. Para o 
formato Round Robin será disputado com sistema No-Ad (sem vantagem). 
4. Caso a categoria tenha mais de 12 jogadores será disputado em sistema de chave com repescagem, ou seja, o 
jogador joga no mínimo dois jogos. 
5. Caso a categoria tenha menos de 12 jogadores será disputado em Round Robin, sendo que cada jogador joga com 
todos os jogadores do seu grupo e são classificados dois para avançar as semifinais de seu nível, jogando o primeiro 
colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo B. 
6. O jogador que quiser jogar e marcar seus jogos fora do dia e horário pré-estabelecido pela organização poderá fazer, 
contando que não seja após a data pré-estabelecida. 
7. Os atletas terão no máximo 5 dias para a remarcação do jogo a contar da data pré-estabelecida. Lista dos contatos 
dos tenistas participantes será disponibilizada no grupo de WhatsApp que será criado exclusivamente para o Torneio. 
Jogos e horários 
1. Assim como nos jogos profissionais, os horários dos jogos serão definidos como Not Before (não antes de) pela 
organização do torneio e mediante uma observação de horário e dia para cada jogador, apenas para a primeira rodada. 
2. Os jogos serão alocados nas quadras de acordo com a chegada dos dois jogadores.  
3. Os horários dos jogos serão divulgados no site da Asbac até o dia 31/10. 
4. As chamadas para os jogos poderão acontecer, das 18h às 20h30, nos dias úteis e aos sábados e domingos, das 
7h30min às 18h. Poderão ter a duração de 4 finais de semana, devido a quantidade de inscrições e/ou motivos de força 
maior (chuva, falta de energia elétrica, etc.). 
5. O formato de disputa será em sistema melhor de 3 sets, sendo o último set disputado um Super Tie-Break. Quando o 
set empatar em 6 a 6 games, disputa-se um Tie-Break de 7 pontos, caso chegue a 6 x 6, finaliza em 7 pontos. 
6. No sistema Round Robin, cada jogador se enfrenta dentro de um grupo, independentemente do número de 
participantes, e classificam 2 jogadores de cada grupo para as rodadas finais, no caso deste torneio, 2 grupos. O 
primeiro classificado de um grupo enfrenta o segundo classificado do outro grupo nas semifinais e os vencedores do 
embate definem os finalistas. 
7. Os critérios de desempates dentro dos grupos para se determinar os classificados no Round Robin serão: número de 
vitórias, número de sets e número de games. 
8. Os jogos de 1ª e 2ª Classes Masculino e 1ª Classe Feminino serão disputados nas Quadras de Tênis em Saibro e as 
demais Classes nas Quadras de Tênis Rápidas. 
9. No caso de marcação de jogos entre os tenistas, prevalecerá o Regulamento caso não cheguem a um consenso sobre 
o piso da quadra. 
Encerramento 
O encerramento está marcado para o dia 30/11, com um super churrasco, logo após as finais do torneio. Será realizado 
em um espaço coberto ao lado do Bar do Tênis. 
As premiações serão entregues no dia da confraternização. 
A confraternização faz parte do torneio, contamos com sua presença. 
 
- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br/ 
Instagram: @esportesasbacbrasilia 
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