ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
DIRETORIA DE ESPORTES
TORNEIO NACIONAL DE TÊNIS
Regulamento Geral

1.

Poderão participar do torneio magistrados de todo o país visando o
conhecimento, integração e o intercâmbio entre o maior número possível de
associados.

2.

O local dos jogos, as datas e os pisos das quadras onde será realizado o torneio
deverão ser divulgados pela entidade promotora.

3.

As partidas serão disputadas em melhor de três sets, sendo o set de desempate
disputado em “super tie break”.

4.

Os tenistas se inscreverão em categorias correspondentes as suas respectivas
idades na data do início do torneio, sendo permitido inscrever-se em categoria
abaixo.

5.

As categorias em disputa são:
Simples Masculina:
a) Até 40 anos incompletos;
a -1) Até 40 anos incompletos;
b) 40 a 50 anos incompletos;
b - 1) 40 a 50 anos incompletos;
c) 50 a 55 anos incompletos;
d) 55 a 60 anos incompletos;
e) 60 a 65 incompletos;
f) Acima de 65 anos completos.

Parágrafo único: Nas subcategorias a-1 e b-1 poderão se inscrever somente tenistas
que em torneios anteriores não tenham obtido o primeiro lugar em quaisquer das
categorias que disputou ou, ainda, que venham a disputar as categorias principais.
Simples Feminina: (categoria única)
Dupla Masculina:
a) Até 50 anos incompletos;
b) Acima de 50 anos completos.
Dupla Feminina: (categoria única)
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6.

Para definição dos cabeças-de-chave serão utilizadas as informações contidas
no ranking da AMB ou, na falta, nos resultados obtidos nos dois últimos torneios
nacionais.

7.

As inscrições deverão ser realizadas até 15 dias úteis antes do início do torneio.

8.

Os tenistas deverão se apresentar ao Árbitro-Geral até 15 minutos antes do
horário de seu jogo, sob pena de ser aplicado W.O independentemente do
motivo da falta, contando-se esse tempo de tolerância a partir do horário
marcado para início do jogo.

9.

Os tenistas disporão de 5 minutos improrrogáveis para aquecimento antes da
partida.

10. Os jogos serão arbitrados, se possível, por juízes de cadeira, cujas decisões são
irrecorríveis, permitindo-se aos jogadores o tempo de 1 minuto para a solicitação
de esclarecimento.
11. A associação sede fornecerá bolas novas para todos os jogos e, dentro do
possível os respectivos apanhadores.
12. Os tenistas classificados em primeiro e segundo lugares serão premiados com
troféus.
13. O torneio obedecerá às regras da Confederação Brasileira de Tênis e será
dirigido por um Árbitro Geral, encarregado de realizar o sorteio das chaves e
decidir divergências que ocorrerem no decurso das partidas.
14. Os interessados em participar dos sorteios das chaves deverão estar no local do
evento até a hora prevista para realização do Conselho Técnico, divulgada
previamente pela associação sede.

Brasília-DF, 26 de julho de 2017.
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