
     
1 
 
COPA ITABUNA DE TÊNIS 

REGULAMENTO 

1 - Das Categorias:  

Iniciante 

Infanto Juvenil - Crianças com idade até 13 anos.  

Feminina   

1ª Classe 

2ª Classe   

3º Classe   

4ª Classe   

5ª Classe   

Sênior + 45 

Sênior + 55 

Observações:  

1.1 - Jogadores que figuram ou figuraram no ranking profissional de 01 a 500 da ATP ou WTA não poderão participar da COPA 

ITABUNA DE TÊNIS; 

1.2 - Um tenista poderá se inscrever na sua classe atual ou em uma classe imediatamente acima da sua. O tenista que se 

inscrever numa categoria com nível inferior à sua será desclassificado ou remanejado para categoria correta (se possível). Cada 

caso será analisado pela Comissão Organizadora.  

1.3 - Para conformação da realização da categoria deverá ter mínimo de 04 (quatro) inscritos, caso contrário a Comissão 

Organizadora avisará ao(s) as(s) jogadores(as), convidando-0s(as) a participar de outra categoria, quando for possível.  

2- Das Competições:  

As competições serão realizadas de 12 a 15 de Maior de 2022, nas dependências do Clube do Tênis de Itabuna. 

3 – Dos Jogos:   

As partidas serão disputadas na modalidade melhor de 03 SET, sendo o terceiro SET disputado num super tie-brack, de 10 

pontos, vencendo quem marcar 02 (dois) pontos de vantagem. 

4 – Dos Intervalos:  

O Intervalo entre chamadas e tempo de descanso entre os jogos, exceto pelo clima ou outra circunstância fora de controle 

que cause a interrupção da programação, um jogador poderá ser escalado para jogar mais de duas (02) partidas por dia.  

5 - Períodos mínimos de descanso em jogos da mesma chave: 

5.1 - Se a partida tiver duração inferior à uma hora, o descanso será de 30 (trinta minutos).  
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5.2 - Se a partida tiver duração de uma hora à uma hora e meia o descanso será de (1) uma hora.  

5.3 - Se a partida for interrompida por trinta minutos ou mais, devido à chuva ou outro fator que cause a interrupção, a duração 

da partida será contada a partir do momento que a partida recomeçar.  

5.4 - Se a partida for interrompida por menos de trinta minutos, o tempo de duração da partida deve ser contado 

continuamente desde o momento em que a primeira bola for colocada em jogo.  

6 - Das Penalidades Por Não Comparecimento (WO):  

6.1 – O(A) jogador(a) não presente na data e horário oficial do jogo, automaticamente perderá por WO.  

7 – Outros Procedimentos:   

7.1 - Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta de energia, etc) terá seu prosseguimento 

respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida;  

7.2 - O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 05 (cinco) minutos. 

7.3 - A troca de lado não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos exceto ao término de cada set quando o 

tempo será de 2 minutos e 30 segundos entre os pontos.  

7.4 - A presença de árbitros na quadra não será obrigatória.  

8 - Da Organização:   

8.1 - Divulgação e abertura das inscrições de todas as idades e categorias citadas no artigo 01 deste regulamento a partir do 

dia 20/02/2022.  

8.2 - O sorteio das chaves do torneio será realizado no dia 30/04/2022, nas dependências do Clube de Tênis de Itabuna. 

8.3 - O(A) jogador(a), preferencialmente, jogará com o uniforme da personalizado para a COPA DA COPA ITABUNA DE TÊNIS.  

8.4 – O acesso às dependências do Clube do Tênis de Itabuna, para convidados e visitantes, durante os dias da realização da 

COPA DA COPA ITABUNA DE TÊNIS, será permitido mediante prévio credenciamento e apresentação do Cartão de Vacinação 

contra a COVID - 19.  

9 - Critério para Formação das Chaves: 

9.1 - Chave de 08 (oito) jogadores(as) 02 (dois – duas) cabeças de chave  

9.2 - Chave de 09 (nove) a 16 (dezesseis) jogadores(as) 04 cabeças de chave. 

9.3 Divulgar os dias e horários dos jogos por meio do site Oficial www.bahiatenistour.com.br  

9.4 - Os jogos serão realizados de quinta a domingo das 8 horas as 22 horas, exceto na quinta-feira, os jogos terão início a 

partir das 15h00.  

9.5 - No caso de remarcação dos jogos em virtude do mau tempo, sem prejuízo do aviso pela Comissão Organizadora, é 

obrigação dos jogadores entrarem em contato com a Comissão Organizadora para ter conhecimento dos novos horários.  
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9.5.1 - Todo contato referente a horários dos jogos, entre a Comissão Organizadora e os(as) jogadores(as), será realizado por 

meio do e-mail e número do telefone fornecido pelo(a) jogador(a) durante as inscrições, e pelo e-mail e site da COPA ITABUNA 

DE TÊNIS, indicados neste Regulamento, renunciado outro por mais privilegiado que seja. 

9.6 – Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para tenistas de qualquer localidade, contados a partir do horário oficial 

marcado para o jogo.  

9.7 - Será declarado perdedor o tenista que não se apresentar no horário marcado, se houver quadra disponível para o jogo 

(sequência do jogo anterior no caso de atraso).  

10 – Do Código de Conduta:  

10.1 Alteração de Categorias serão feitas e analisadas pela comissão.  

10.1.2 Conduta disciplinar:  

10.1.2.1 - Obscenidade Audível: palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer idioma, que possam ser ouvidas por 

árbitros, público, adversário, pegadores de bola, etc;  

10.1.2.2 - Obscenidade Visível: gestos ou atitudes obscenas visíveis;  

10.1.2.3 - Abuso de Bolas: bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra, mesmo com o jogo terminado, 

enquanto o jogador estiver na quadra ou no recinto do torneio;  

10.1.2.4 - Abuso de Raquete ou Equipamento: qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes ou equipamento da quadra;  

10.1.2.5 - Abuso Verbal: expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem, pegadores de bola ou público em geral;  

10.1.2.6 - Abuso Físico: tocar seu oponente, arbitragem ou público;  

10.1.2.7 - Instrução: qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o jogador, técnico, pais ou acompanhantes;  

10.1.2.8 - Conduta Anti-Desportiva: toda e qualquer atitude anti-desportiva que não esteja prevista nos itens acima.  

11 - PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA:  

11.1 - 1ª ofensa: Advertência;  

11.2 - 2ª ofensa: Perda de Ponto;  

11.3 - 3ª ofensa: Perda do Game.  

Observação: A partir da 4ª (quarta) ofensa, ficará a critério do Arbitro de Quadra se continua penalizando com perda de games 

ou desclassificação do tenista faltoso. Dependendo da gravidade do ato cometido pelo tenista, o mesmo poderá ser 

desclassificado sem passar pelo processo normal acima descrito.  

12 – Taxa de Inscrição   

12.1 - A taxa de Inscrição: De 27 de Fevereiro até 15 de Março de 2022, será R$ 140,00 (01 categoria) e R$ 250,00 (02 

categorias). 

 12..2 - A taxa de Inscrição: De 16 de Março até 15 de Abril de 2022, será R$ 170,00 – 01 (uma) categoria) e R$ 290,00 – 02 

(duas) categorias). 
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13 – Dos Casos Omissos  

Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela COMISSÃO DA COPA ITABUNA DE TÊNIS.  

14 – Do Conhecimento e das Regras e Regulamento:  

Todo tenista, declara ter total conhecimento das regras do esporte (CBT e ITF), e automaticamente aceita e se submete a este 

regulamento e as normas do REGULAMENTO DA COPA ITABUNA DE TÊNIS.  

15 – Da COPA DA COPA ITABUNA DE TÊNIS.  

Email: bahiatenistour@gmail.com 

Site: www.bahiatenistour.com.br  

Instagram: bahiatenistour 

Inscrições:  

Itabuna - 73 98816 6013 - José Raimundo 

Itabuna - Prof. André -73 99821- 8901 

Itabuna - Prof. Tustão - 73 98818- 1370 

Ilhéus - Prof. Moisés - 73 99976-5663 

Ilhéus - Prof. Erick - 73 9981-7090 

Ilhéus - Prof. Ceará - 73 98845 - 8891 

Porto Seguro - Prof. Tiago Henrique - 73 99900-5979 

Vitória da Conquista - Prof. Jorginho - 77 98825 - 3642 

Itapetinga - Prof. Edson - 77 9924-6060 

Jequié - Prof. Peu - 73 99138 - 1096 

Itabuna, 13 de Fevereiro de 2022 

RS ARAÚJO EVENTOS  

_______________________________________________ 

CLUBE DO TÊNIS DE ITABUNA 

Diretor Presidente - Ricardo Castro 

Diretor Vice Presidente - Emmanuel Conrado 

Diretor Tesoureiro - José Raimundo Nascimento  

Diretor de Quadras - José Raimundo Araújo  

 


