Regulamento da Maratona Esportiva ACESC
Torneio ACESC de Tênis Infanto-juvenil 2022
Capítulo I – DO EVENTO
Art. 1º. O Torneio ACESC de Tênis Infanto-juvenil 2022 será realizado entre os meses de
setembro e outubro de 2022; preferencialmente às quartas-feiras, a partir das 15h.

Capítulo II – DA INSCRIÇÃO
Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até dia 19 (dezenove) de
agosto de 2022 através do site/APP da LetzPlay (www.letzplay.me/acescsp/inscricoes ou
através do e-mail acesc@acesc.org.br.

Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes filiados a ACESC, não federados à
F.T.P.; ou federados na categoria P.

Art. 4º. Não poderão se inscrever associados confederados (CBT).

Art. 5º. Os associados devem ter até 14 (quatorze) anos, completos neste ano.

Art. 6º. Os associados poderão se inscrever nas categorias: feminina e masculina.

Art. 7º. Os tenistas poderão se inscrever em 3 (três) categorias masculinas e 3 (três)
categorias femininas, abaixo descriminadas:
Categorias Masculina

Categorias Feminina

9/10 anos – bola verde

9/10 anos – bola verde

11/12 anos

11/12 anos

13/14 anos

13/14 anos
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Art. 8º. Os tenistas poderão participar em categorias abaixo, com relação à idade.

Art. 9º. Cada clube poderá inscrever 01 (uma) dupla para cada categoria.

Art. 10. 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 evento
nos canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capítulo III – DOS LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS
Art. 11. O Torneio ACESC de Tênis Infanto-juvenil 2022 será realizado entre os meses de
setembro e outubro de 2022, nos clubes associados ACESC. Os jogos serão realizados
preferencialmente às quartas-feiras, a partir das 15h.

Art. 12. A divulgação das chaves e das datas limites de cada partida, dentro das chaves,
serão informadas no dia 24 (vinte e quatro) de agosto, através do site/APP da LetzPlay
(www.letzplay.me/acescsp). Concomitantemente, as mesmas serão encaminhadas por email a todos os clubes inscritos no torneio.

Art. 13. É de responsabilidade do clube mandante agendar o jogo.

Art. 14. Na impossibilidade da realização na data sugerida, e em comum acordo, os clubes
que se enfrentam poderão alterar a data, sem prejuízo ao cronograma do Torneio. Não
havendo acordo, a data e hora disponível do clube sede deverá ser mantida.

Art. 15. Em caso de chuva o confronto será adiado para um dia da mesma semana, se
possível.
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Art. 16. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos após a liberação das quadras. Se o clube
não conseguir montar a (s) prova (s), entregará o ponto referente à essa (s) prova (s). Após
este período poderá ser dado W.O. no jogo.

Art. 17. A final será no clube de um dos finalistas.

Capítulo IV – DAS REGRAS GERAIS
Art. 18. O torneio será disputado na modalidade de duplas, por categoria.

Art. 19. O confronto terá 03 (três) jogos, sendo preferencialmente 1 (um) jogo feminino e 1
(um) jogo masculino. Caso um dos clubes não tenha tenistas femininas, deverão ser
realizados 3 (três) confrontos masculinos.

Art. 20. Os jogos serão realizados num set pró, até 08 (oito) pontos. Batendo 07 (sete) x 07
(sete) vai a 09 (nove). Batendo 08 (oito) a 08 (oito) vai a tie break normal.

Art. 21. O clube visitante deverá escolher 2 (duas) categorias para os confrontos, e o clube
mandante 1 (uma) categoria.

Art. 22. Todo clube participante compromete-se a ceder no mínimo 02 (duas) quadras para
o torneio. Quando não puder sediar os jogos, deve-se inverter o mando.

Art. 23. Os atletas e técnicos deverão estar devidamente uniformizados com a camiseta de
seu clube. No caso do patrocínio das mesmas pela ACESC, sugere-se que os mesmos usem as
camisetas do Torneio.

Art. 24. É da competência e responsabilidade exclusiva de cada clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.
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Art. 25. Os tenistas participantes deverão observar o código de conduta das regras do tênis e
regulamentos pertinentes da F.P.T.
4

Art. 26. Toda e qualquer infração disciplinar e casos omissos a este Regulamento serão
resolvidos pela Comissão Técnica, que será formada por 01 (um) representante de cada
clube participante do torneio, de acordo a preservar a saúde e integridade dos atletas assim
como do evento.

Art. 27. O clube mandante arcará com despesas de pegador de bola (caso haja), bolas, água
e lanche para os jogadores.

Capítulo V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 28. O representante do clube mandante deverá registrar a Súmula digitalizada do jogo
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, por e-mail (acesc@acesc.org.br) e/ou através do
grupo de WhatsApp do Torneio.

Capítulo VI - DA PREMIAÇÃO
Art. 29. Os clubes que ganharem primeiro e segundo lugar receberão troféus.

Art. 30. Os tenistas que ganharem primeiro e segundo lugar receberão medalhas.

Art. 31. Troféu Transitório: O clube que vencer o Torneio por 3 (três) vezes consecutivas ou 5
(cinco) vezes alternadas receberá em sua sede e em definitivo o Troféu Transitório.

São Paulo, 12 de agosto de 2022

Carlos Rossi e Fábio Wasserstein
Diretoria Esportiva ACESC
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