CLUBE NAVAL DE BRASÍLIA
DEPARTAMENTO DE TÊNIS
“Batalha Naval do Riachuelo 2019”
Ficha de Inscrição

REGULAMENTO DO TORNEIO BATALHA NAVAL DE RIACHUELO - 2019
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Taxa de inscrição:
a) uma ou duas categorias (sócio) R$ 80,00
b) uma ou duas categorias (não-sócio) R$ 100,00
A inscrição deverá ser realizada mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição e o pagamento Taxa da
Inscrição direto na Secretaria do Tênis do Clube Naval de Brasília;
Só poderão participar os tenistas com as inscrições efetuadas e pagas até o dia 19 de maio de 2019;
O torneio de Tênis será realizado no período de 25 de maio a 09 de junho de 2019;
Os jogos ocorrerão durante horário integral nos finais de semana, e pelas noites de terça a sexta-feira;
Cada tenista poderá se inscrever em até duas categorias, sendo uma simples e uma de duplas, ou, em duas
duplas, sendo neste último caso uma dupla mista;
As categorias que não tiverem, no mínimo, oito (8) pessoas na simples, e, no caso das duplas, seis (6) duplas
inscritas, poderão ser canceladas, ou remanejadas para categorias adjacentes;
Os atletas até 13 anos só poderão participar da categoria infanto-juvenil. Para se inscreverem na categoria
infanto-juvenil, os atletas devem trazer um documento que comprove sua data de nascimento;
Por critério da organização, o atleta poderá ser remanejado de categoria, atendendo ao índice técnico;
Não será permitida a participação de jogadores inscritos fora de sua categoria, seu nível de jogo e caso a
direção do torneio perceba está discrepância o atleta será desclassificado;
Tabela de jogos (chaves) disponível a partir do dia 23 de maio de 2019, na Secretaria do Tênis e no site
www.clubenavaldf.com.br;
A ciência do horário, e o comparecimento nas datas e horários dos jogos são de inteira responsabilidade dos
atletas;
Os jogos da classe iniciante será disputada em um único “set” de nove (9) games, em caso de empate 8X8
será disputado um “Super tie-break” de 10 pontos. As demais classes serão em melhor de 3 “SETS”, em caso
de empate em um set a um (1X1), o terceiro set será disputado um “SUPER TIE-BREAK” de 10 pontos. As
finais de todas as classes serão disputadas da mesma forma que iniciou;
Os vencedores de torneios anteriores, só poderão inscrever-se em classes superiores dos que já foram
campeões;
Todos os jogos poderão ser disputados em quadras de saibro e/ou lisonda. Em caso de discordância, será
feito um sorteio, caso algum jogador se recusar a usar a quadra sorteada perderá automaticamente por WO;
Não poderá haver recusa por parte dos jogadores em realizar no máximo dois (02) jogos por dia;
Será aplicado o W.O após 15 (quinze minutos) do horário marcado;
A remarcação de jogos – seja com alteração de local ou horário – só poderá ser autorizado pela arbitragem
do torneio. Caso não exista um vencedor, no jogo seguinte será aplicado WO duplo;
Em caso de chuva no local do torneio, os jogadores deverão entrar em contato com a organização do evento,
para que a mesma adote os devidos procedimentos para realização dos jogos;
Os casos omissos serão resolvidos pelo árbitro geral;
Nos casos não especificados neste regulamento, serão aplicadas as regras da CBT;
A premiação será de troféu para os 1º e 2º colocados de cada categoria; e
O encerramento do Torneio será no dia 09 de junho a partir das 12h, onde após as finais, ocorrerá à
cerimônia de premiação e um evento de confraternização oferecido pelo Clube Naval de Brasília.

Diretoria de Tênis
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