Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
15º Torneio ACESC de Squash 2022
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O Torneio ACESC de Squash será realizada de 17 (dezessete) de agosto à 26 (vinte e
seis) de outubro de 2022, às quartas-feiras, a partir das 19h30.

Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até 10 (dez) de agosto de
2022, data que deve ser entregue a Ficha de Inscrição (Anexo I) com a listagem e os nomes
dos participantes.

Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC, sejam eles
federados ou não.

Art. 4º. Os associados poderão se inscrever nas categorias feminina e masculina, dentro das
classes descritas no artigo 29 (vinte e nove) deste regulamento.

Art. 5º. Cada clube poderá inscrever 01 (uma) equipe com 03 (três) ou 05 (cinco)
squashistas, podendo os squashistas serem da mesma classe e as equipes mistas. As classes
estão descritas no artigo 20 deste regulamento.

Art. 6º. Os jogos serão individuais.

Art. 7º. Os jogos devem ocorrer as quartas-feiras, no horário noturno, a partir das 20h. Os
clubes que se enfrentam decidirão a data e horário do jogo, e em comum acordo, os clubes
que se enfrentam poderão alterar a data, sem prejuízo ao cronograma do Torneio. Não
havendo acordo até a data prevista, será considerado duplo W.O.
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Art. 8º. O clube que não jogar será considerado derrotado por W.O., salvo impedimento de
força maior, que será analisado pela comissão técnica.
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Art. 9º. Todos os clubes participantes se comprometem a sediar parte dos jogos do Torneio
ACESC de Squash, nas classes em que estiverem participando.

Art. 10. O clube anfitrião, que sediar os jogos, fornecerá bolas e água para os squashistas.

Art. 11. Para melhor organização do Torneio ACESC de Squash as fichas de Inscrição, onde
constam os nomes dos participantes, só serão aceitas se enviadas até dia 10 (dez) de agosto,
contendo a documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações do
clube e informações gerais sobre nome do clube, nome do capitão, nome(s) do(s)
squashista(s), data do nascimento/ idade dos mesmos, categoria, classe(s) do(a)
jogador(es), e-mail para comunicação do(s) squashista(s), conforme anexo
supracitado.

Art. 12. Os squashistas e técnicos deverão estar devidamente uniformizados com a camiseta
de seu clube. No caso do patrocínio das mesmas pela ACESC, os mesmos deverão usar as
camisetas do Torneio.

Art. 13. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus squashistas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.

Art. 14. A Comissão Técnica e Disciplinar do Torneio ACESC de Squash 2022 será composta
por 01 (um) representante de cada clube inscrito. O nome do representante, denominado
Capitão, deverá ser informado na Ficha de Inscrição (Anexo I). Desta maneira, qualquer
irregularidade deste regulamento, e, em casos omissos ao mesmo, serão resolvidos pela
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comissão, de acordo a preservar a saúde e integridade dos squashistas assim como do
evento.
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Art. 15. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de
todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e divulgar o Torneio
ACESC de Squash nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos
direitos autorais.

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO TORNEIO
Art. 16. O Torneio ACESC de Squash será realizada de 17 (dezessete) de agosto à 26 (vinte e
seis) de outubro de 2022, às quartas-feiras, a partir das 19h30. A divulgação dos locais será
sempre divulgada no site da associação.

Art. 17. O local do jogo final e do coquetel de encerramento com a entrega dos prêmios será
no clube campeão no Torneio ACESC de Squash do último torneio.

Capítulo III – DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS
Art. 18. Poderão jogar squashistas federados e não-federados, porem a categoria dos não
federados deverá seguir critérios do bom senso pelo capitão, em sua classificação. Exemplo:
há squashistas não-federados que jogam há 20 anos, porém tem nível de 3ª ou 4ª classe e
não de principiantes.

Art. 19. O responsável pela formação das equipes de cada clube, denominado “Capitão”,
deverá, em comum acordo com o capitão do outro clube adversário, que escolher com
antecedência de 01 (uma) semana os 03 (três) ou 05 (cinco) jogos que disputará.

Art. 20. No caso de optar por 03 (três) jogos, deverá ter 03 (três) categorias diferentes. No
caso se escolher 05 (cinco) jogos, deverá ter 05 (cinco) categorias diferentes. Sendo que o
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clube que jogar com 5 squashistas deverá ter, impreterivelmente, 1 squashista de 5ª classe e
1 squashista de 6ª classe.

Art. 21. Os squashistas poderão participar de no máximo 01 (uma) partida.
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Art. 22. Para os jogos finais (semifinais e finais) haverá disputa das 06 (seis) classes. Caso
haja empate, será adotado o critério de desempate descrito neste regulamento.

Art. 23. É liberada a orientação aos squashistas nos intervalos entre os games.

Capítulo IV – DA COMBINAÇÃO DA MONTAGEM DAS EQUIPES
Art. 24. Antes o início de cada confronto os Capitães deverão preencher a súmula do jogo
com os nomes completos e as classes dos squashistas dos clubes participantes (Anexo II). O
clube mandante deverá encaminhar a súmula do jogo realizado, dentre de 48 (quarenta e
oito) horas para a coordenação esportiva da ACESC através do e-mail: acesc@acesc.org.br.

Art. 25. Os squashistas indicados não precisam ser os mesmos nos diversos confrontos entre
os clubes de cada grupo, desde que observadas as exigências de classe.

Art. 26. Na impossibilidade de sediar os jogos, o clube poderá abrir mão do direito de
mandante.

Art. 27. Após a partida o clube mandante deverá enviar a Súmula digitalizada do jogo
dentro de 48 (quarenta e oito) horas por e-mail à coordenadora esportiva da ACESC, através
do e-mail acesc@acesc.org.br (Anexo II).

Art. 28. Para o confronto entre os clubes será adotado o seguinte critério: o clube visitante
escolherá 02 (dois) ou 03 (três) classes e o clube sede 01 (uma) ou 02 (duas) classes.
Somente participam os squashistas que constarem na Ficha de Inscrição (Anexo I).
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Capítulo V – DA DIVISÃO DAS CATEGORIAS E CLASSES DAS EQUIPES
Art. 29. Teremos 06 (seis) classes:


1ª Classe



2ª Classe



3ª Classe



4ª Classe



5ª Classe



6ª Classe
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Capítulo VI – DA PONTUAÇÃO DO TORNEIO
Art. 30. Os jogos serão disputados em melhor de 05 (cinco) games, a 11 (onze) pontos.

Art. 31. Os confrontos serão em melhor de 03 (três) partidas, com o clube visitante
escolhendo 02 (duas) ou 03 (três) classes e o clube visitante escolhendo 1 (uma) ou 02 (duas)
classes.

Art. 32. Na Primeira Fase/ Fase de classificação caso participem até 07 (sete) clubes, será
formado 01 (um) único grupo e jogam todos contra todos. Caso participem 08 (oito) ou mais
clubes serão formados 02 (dois) grupos os jogos serão realizados no sistema de partida ida e
volta.

Art. 33. A classificação na Fase de Classificação será obtida com a aplicação da Tabela I,
abaixo elucidativa:

Av. Indianópolis, 628 | 04062-001 - São Paulo – SP
f. 11 5054 5462 / 5054 5463
www.acesc.org.br

Resultado

Pontuação

5X0

&X1

4X1

6X2

3X2

5X3

Wx0

5x - 1
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Art. 34. Na Segunda Fase os 1º e 4º, 2º e 3º colocados cruzarão nas semifinais para definição
dos participantes da final, como também a disputa de 3º e 4º lugares. Para as semifinais o
mando será dos 1º e 2º colocados.

Art. 35. Na Terceira Fase/ Fase final teremos a final, que será realizada no dia 27 de
outubro, a partir das 11h, na Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo.

Art. 36. O desempate das equipes na Primeira e Segunda Fase deverão ser sucessivamente
os seguintes:
a) Duplo empate: prevalecerá o resultado do confronto direto
b) Triplo empate: critérios sequenciais:


Saldo simples de vitórias. Ex.: 3x0, 2x1, WO, #x0 = 4 vitórias



Saldo de games: total de games vencidos – total de games perdidos



Saldo de pontos

Art. 37. Haverá tolerância de até 30 (trinta) minutos de atraso para inícios dos jogos. Após
esse período poderá ser dado W.O. pelo jogo que não aconteceu. Esta decisão deverá ser
solicitada pelo capitão do clube presente.

Capítulo VII - DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO
Art. 38. A premiação do torneio entregará troféus para o primeiro, segundo e terceiro
lugares e medalha para o 4º lugar.
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Art. 39. Os squashistas vencedores da final receberão medalhas de ouro e prata.

São Paulo, 13 de julho de 2022
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Carlos Rossi e Fábio Wasserstein

Diretoria Esportiva ACESC
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Anexo I – Modelo de Ficha de inscrição
FICHA DE INSCRIÇÃO
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TORNEIO ACESC DE SQUASH 2022
Clube:
Capitão:
Telefone:
E-mail:
Inscrição do Jogador 01
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:

Feminina ou masculina

Classe:

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª ou 6ª classe

Contato:
Inscrição do Jogador 02
Nome:
Data de Nascimento:
Categoria:

Feminina ou masculina

Classe:

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª ou 6ª classe

Contato:
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Anexo II – Modelo de preenchimento da Súmula do TORNEIO ACESC DE
SQUASH 2022
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Súmula da xº Rodada – 1º jogo – xx/xx/2022 - CAP
TORNEIO ACESC DE SQUASH 2022
Data:

XX/XX/2022

Horário:

XXh

Local (Clube):

XX

PLACAR FINAL
Clube A - 5 X 0 - Clube B

JOGOS DE SQUASH
Classe

Clube A

Clube B

1º

2º

3º

Game Game Game

4º

5º

Game

Game

3ª classe
4ª classe
5ª classe
2ª classe
6ª classe
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Vencedor

