INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS
Espírito Santo

Entidade de Utilidade Pública

REGULAMENTO DO IV TORNEIO DE TÊNIS IBEF-ES - 2017

Este regulamento visa organizar e trazer regras e parâmetros para o torneio de tênis entre os
associados do IBEF-ES. O evento acontecerá entre os dias 15 e 17 de setembro de 2017, na
Academia de Tênis Jardim Camburi, situada na Av. Eng. Charles Bitran, 420 - Jardim Camburi,
Vitória – ES.
I – COMISSÃO ORGANIZADORA
A Comissão Organizadora, é constituída por 03 (três) integrantes voluntários, sócios ativos do
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF Espírito Santo, e é responsável pela
definição das datas, local, forma e prazo de inscrições, definição das categorias e elaboração da
tabela de jogos.
Cabe a Comissão Organizadora decidir sobre os casos omissos e de força maior, não previstos no
Regulamento Geral.
II – TORNEIO
O torneio será regido pelo presente regulamento, elaborado e aprovado pela Comissão
Organizadora.
III – MODALIDADE
O torneio será realizado em jogos de duplas. As duplas serão definidas levando-se consideração
o nível de jogo de cada participante (iniciante, intermediário ou avançado), tendo como objetivo
promover o equilíbrio entre as duplas.
IV – INSCRIÇÕES E PRAZOS
As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 09 de setembro de 2017 através do preenchimento
completo da ficha de inscrição que deverão ser preenchidas no link: Ficha de Inscrição
Deverá ser efetuado o pagamento de uma taxa única por participante de R$100,00 (cem reais)
para associado adimplente com o Instituto e R$120,00 (cento e vinte reais) para não associado.
As inscrições serão conferidas e conciliadas pelo organizador até o dia 11 de setembro de 2017,
data determinada para o sorteio de formação de duplas, sorteio dos jogos e a elaboração das
chaves.
V – CHAMADA E COMPARECIMENTO
A Comissão Organizadora divulgará a programação completa dos jogos até o dia 13 de setembro
de 2017, comunicando para cada um dos participantes através dos endereços de e-mail,
informados na ficha de inscrição individual, e disponibilizará a tabela geral do torneio no site
www.ibefes.org.br/torneiotenis.
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A Comissão Organizadora recomenda o bastante cuidado na obtenção de informações sobre
horários e chamadas, assim como sua confirmação, não se responsabilizando por eventuais erros
ou mal entendidos.
Caso haja necessidades especiais ou impossibilidade de comparecer em determinado horário, tal
fato deve ser comunicado à Comissão Organizadora impreterivelmente até o dia 11 de setembro
de 2017, antes de divulgada a programação.
Ao chegar na Academia de Tênis Jardim Camburi, o tenista deverá confirmar a presença perante
a Comissão Organizadora e haverá tolerância de 15 minutos, contados a partir do horário oficial
marcado.
Não havendo o comparecimento de algum dos atletas após o horário de tolerância, será declarada
a derrota por W.O.
VI – UNIFORMES E MATERIAL
Todos os tenistas receberão 01 (uma) camisa com o logotipo do torneio e logomarca dos
patrocinadores e eventuais apoiadores, que deverá ser usada nos jogos. O uso da camiseta oficial
do evento será obrigatório para todos os atletas.
É de responsabilidade do tenista participante levar seu material para jogo, como raquetes, toalhas
de rosto, calção apropriado, óculos de sol, e outros que julgar necessário para a prática do tênis.
O IBEF-ES se responsabilizará com a entrega do material básico para o jogo, como, bolas, água
mineral e a camisa oficial do evento.
VII – JOGOS
As partidas do torneio estão programadas para serem realizadas nas 03 quadras de saibro
disponibilizadas pela Academia de Tênis Jardim Camburi. Toda partida suspensa ou adiada por
motivo de força maior, terá seu prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi
interrompida.
O bate-bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 (cinco) minutos. A troca de
lado não poderá ultrapassar o tempo de 1,5 (um) minuto e meio.
VIII – REGULAMENTO ESPECIAL DOS GAMES
Todos os games serão sem vantagem e com recepção alternada no 40-40. No primeiro 40-40 a
dupla receptora escolherá quem receberá o saque. Nos demais 40-40 haverá alternância sucessiva
de receptores.

Av. Nossa Senhora da Penha, 2035 - Ed. Avelino Dadalto – 1° Andar, Santa Lúcia,
Vitória - ES - Tel.: +55 27 3227-7825 - ibefes@ibefes.org.br - www.ibefes.org.br
CNPJ 05.112.806/0001-95

INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS
Espírito Santo

Entidade de Utilidade Pública

IX – PONTUAÇÃO
Após os resultados finais, poderá ser elaborado o Ranking IBEF-ES para as disputas e desafios
posteriores.
X – PREMIAÇÃO
Os campeões e vice-campeões receberão troféus individuais.
XI – FORMATAÇÃO DO TORNEIO
Primeira Fase:
1. Os jogadores serão divididos em grupos composto por no mínimo 03 (três) duplas. Nesta
fase, as duplas de cada grupo jogarão entre si.
2. O número de duplas por grupo irá variar conforme o número de inscritos para o torneio.
3. Serão classificados para a segunda fase as oito melhores duplas. Havendo 03 ou 04
grupos, serão classificados dois primeiros colocados de cada grupo.
4. Critérios de desempate da Primeira Fase:
1º) Número de vitórias;
2º) Confronto direto;
3º) Saldo de games.
Obs.: em caso de empate em todos os itens acima será realizado um sorteio.
Segunda Fase
1. As 08 (oito) melhores duplas disputarão as quartas-de-final;
2. O cruzamento já estará pré-estabelecido na chave;
3. Esta fase é eliminatória. Os vencedores dos jogos avançam até a final.
XII – ADESÃO AO REGULAMENTO
Todo tenista ao confirmar sua inscrição, declara ter conhecimento total das regras do esporte e
automaticamente aceita e se submete ao presente regulamento.

Vitória, 08 de agosto de 2017.
Comissão Organizadora IBEF-ES
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