Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
Torneio ACESC de Dupla de Tênis Masculina –
1

Categoria Ouro 2022
Capítulo I – DO EVENTO
Art. 1º. O Torneio ACESC de Dupla de Tênis Masculina – Categoria Ouro 2022 será
realizada no dia 22 de outubro, sábado, de 2022.

Capítulo II – DA INSCRIÇÃO
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser feitas até o dia 10 (dez) de
outubro de 2022.
Art. 3º. Cada clube participante poderá enviar quantos atletas tiverem interesse,
desde que eles atendam a idade mínima do torneio, de 75 (setenta e cinco) anos.
Art. 4º. O Torneio será limitado ao número de 24 (vinte e quatro) atletas, em
virtude de ser realizada apenas em um dia. Os 24 (vinte e quatro) primeiros inscritos
serão confirmados por e-mail.
Art. 5º. Para melhor organização do Torneio ACESC de Dupla de Tênis Masculina –
Categoria Ouro as inscrições só serão aceitas nos períodos acima, contendo a
documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo
informações do clube e informações gerais do clube, do atleta (nome,
idade, e-mail para comunicação), conforme documento modelo.
Art. 6º. Somente poderão participar tenistas que estejam vinculados e ativos nos
clubes associados da ACESC.
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Art. 7º. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.
Art. 8º. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos de acordo a preservar
a saúde e integridade dos atletas assim como do evento.
Art. 9º. 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 Dupla de Tênis Masculino – Categoria Ouro nos canais
de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capítulo III – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO
Art. 10. O Torneio ACESC de Dupla de Tênis Masculino – Categoria Ouro será
realizado nas Quadras de Tênis da Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo,
localizada na Rua Dr. Alceu de Assis, nº 65, São Paulo/SP, no dia 22 (vinte e dois) de
outubro, sábado, a partir das 14h.

Art. 11. Os primeiros lugares receberão troféu, o segundo, terceiro e quarto
medalha.

Capítulo IV – DA DIVISÃO DOS ATLETAS
Art. 12. O Torneio será limitado ao número de 24 (vinte e quatro) atletas, em
virtude de ser realizado apenas em um dia.

Art. 13. Serão montados até 6 (seis) grupos, de 4 (quatro) atletas cada.

Art. 14. As duplas serão sorteadas.

Capítulo V – DA PONTUAÇÃO
Art. 15. Em cada chave teremos duplas rotatórias, de modo que cada tenista fará
Av. Indianópolis, 628 | 04062-001 - São Paulo – SP
f. 11 5054 5462 / 5054 5463
www.acesc.org.br

2

dupla com todos os integrantes da chave, em encontros de 07 (sete) games.

Art. 16. A contagem seguirá o seguinte critério: 7 X 0,6 X 1,5 X 2 ou 4X 3)
3

Art. 17. Classificam-se para a próxima fase os dois primeiros que alcançarem o maior
número de pontos.

Capítulo VI – DOS CRITERIOS DE DESEMPATE
Art. 18. Em caso de empate na fase de grupos, os critérios de desempate serão os
discriminados abaixo por ordem de importância:


Primeiro critério: Confronto direto



Segundo critério: Saldo de sets average (somente com os resultados dos
atletas envolvidos no empate)

Art. 19. Caso o empate aconteça com três atletas e o saldo de sets, eliminar um dos
envolvidos, isto é, sobrando dois atletas, o terceiro critério volta a ser o Confronto
direto

Art. 20. Caso o saldo de sets resultar em empate triplo, o quarto critério será nos
Pontos average (percentual de pontos ganhos sobre pontos disputados)

Art. 21. Caso persista o empate, o primeiro critério, isto é, o Confronto Direto,
prevalecerá como soberano sobre todos os outros critérios.

Capítulo VII – DA SELEÇÃO DOS JURADOS E DO JULGAMENTO
Art. 22. Não haverá júri, uma vez que o torneio será feito por pontuação. Os prêmios
serão dados em função das melhores colocações.
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Art. 23. A comissão organizadora, nomeada pela ACESC decidirá sobre as omissões
deste regulamento, depois de ouvida a opinião do júri.

Art. 24. As planilhas com a pontuação do Torneio ACESC de Dupla de Tênis
Masculino – Categoria Ouro serão preenchidas e assinadas pelo coordenador do
evento e serão entregues para a Coordenadora Esportiva da ACESC.

Art. 25. Depois da premiação serão enviados aos clubes as classificações dos
participantes.

Art. 26. Serão indicados 03 (três) duplas finalistas.

Capítulo VIII - DA PREMIAÇÃO
Art. 27. Os tenistas que ganharem primeiro lugar, em cada grupo, receberão troféu
(6 troféus).

Art. 28. Os tenistas que ganharem segundo, terceiro e quarto lugar, de cada grupo,
receberão medalhas (18 medalhas).

São Paulo, 16 de agosto de 2022

Carlos Rossi e Fábio Wasserstein
Diretoria Esportiva ACESC
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Anexo I – Ficha de inscrição
TORNEIO ACESC DE DUPLA DE TÊNIS MASCULINO –
CATEGORIA OURO

5

Ficha de inscrição
TORNEIO ACESC DE DUPLA DE TÊNIS MASCULINO – CATEGORIA OURO - 2022
Entidade:
Responsável pela inscrição:
Telefone do responsável pela inscrição:
E-mail para envio da comunicação:
Atletas inscritos
Nome do Atleta

RG

Idade

Nome do Atleta 02
Nome do Atleta 03
Nome do Atleta 04
Nome do Atleta 05
Nome do Atleta 06
Nome do Atleta 07
Nome do Atleta 08
Nome do Atleta 09
Nome do Atleta 10
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