
 
 

 

Regulamento Específico de Beach Tennis 

 

Art. 1º  A modalidade será disputada em 3 (três) categorias á saber 

Categoria “A” - Dupla Masculina / Feminina – 12/14 anos 

Categoria “B” - Dupla Mista - 10/11 anos 

Categoria “C” - Dupla Mista - 08/09 anos 

 

Único : O Clube Paineiras do Morumby reserva o direito de inscrever mais de 

01(uma) equipe em qualquer categoria. 

 

Art. 2º  Na categoria “A ” , cada entidade poderá inscrever no máximo 08 alunos 

e no mínimo 02 alunos; serão disputados jogos em duplas (masculina e 

feminina) de 1 Sete, todos contra todos dentro da chave, será utilizada a 

quadra normal. Haverá semi-final e final. Após as partidas entre os 

Beach Tenistas do mesmo grupo, os 2 (dois) melhores classificados de 

cada grupo se enfrentarão em jogos eliminatórios, 

 

Na categoria “B” , cada entidade poderá inscrever no máximo 08 alunos e 

no mínimo 02 alunos; serão disputados jogos em duplas (mista) de 4 

Games, todos contra todos dentro da chave, será utilizada a quadra 

normal. Haverá premiação para os 3 (três) primeiros colocados dentro 

da chave em número de games. 

 

Art. 3º  Nas categorias “C” , Cada entidade poderá inscrever no máximo 08 

alunos, e no mínimo 02, serão disputados jogos em duplas mista, duplas 

femininas ou masculinas Os participantes serão divididos em grupo, em 

que todos os jogadores do mesmo grupo jogam entre sí 01 (um) 

tie-break (7 pontos). Com quadra reduzida. 

 

Em caso de chuva Forte ou raio o torneio será cancelado. 

 

Art. 4º As fichas de inscrições deverão ser entregues até 30 minutos 

antes do início do primeiro jogo da primeira rodada, em sua 

respectiva categoria. 

 

Art. 5º Só será permitida participação de atletas não federados. 

 

Art. 6º Os jogos serão observados por um árbitro geral; os jogadores estarão 

sujeitos ao código de conduta das regras do Beach Tennis pela F.P.T 

(Federação Paulista de Tênis). 

 

Art. 7º Numa situação em que jogos da categoria não possam ocorrer ou 

tenham que ser interrompidos, ficará a critério dos organizadores do 

evento, dar continuidade ou não, nesta categoria. 

 

Art. 8º Cada entidade terá 15 (quinze) minutos de tolerância do horário 

marcado, o não comparecimento implicará na eliminação da entidade. 

 

 

Nota : Atenção quanto à obrigatoriedade referente aos itens do 

regulamento geral. 

 


