
 

 

 

 

 

I JOCOM – JOGOS DO COMÉRCIO DE NOVA ESPERANÇA 

 

Regulamento Beach Tennis  

 

O Torneio de Beach Tennis faz parte das modalidades dos Jogos do Comércio de Nova Esperança e 
será regido pelo presente regulamento, de acordo com as regras e procedimentos adotados pela SMEL. 

 
 
Artigo 1° - para participar do torneio, os atletas deverão fazer suas inscrições através do formulário 

disponibilizado pela secretaria municipal de esportes. 
 
Artigo 2° - a secretaria municipal de esportes divulgará através de sua rede social e nota oficial, 

data, local e horário das partidas. 
 
Artigo 3° -  o torneio será dividido em duplas formadas femininas, masculinas e mistas na categoria 

livre. Este evento não classificará os atletas por categorias. 
 
Artigo 4° - na disputa da categoria dupla mista, o homem obrigatoriamente deve sacar por baixo, a 

dupla recebedora deve ficar no mínimo a uma distância de 3 metros da rede. O sacador não deve sacar 
dentro da quadra ou pisar a linha. 

 
Artigo 5° - os atletas deverão começar seu aquecimento com antecedência. Na quadra de jogo 

terão apenas 2 minutos para preparação. 
 
Artigo 6° - será premiado os 1°, 2° e 3° colocados de cada categoria com medalhas e troféus. 
 
Artigo 7° - a forma de disputa do torneio vai depender da demanda de equipes inscritas. 
 
Parágrafo I – até 5 duplas inscritas a disputa será em grupo único, todos contra todos. 
 
Parágrafo II – a partir de 6 duplas inscritas será formado grupos podendo haver disputas de 

oitavas, quartas ou até semifinais diretas.  
 
Parágrafo III – a disputa será de 1 set de 6 games durante toda a competição. Em caso de empate 

em 5 a 5 vai a 7 e 6 a 6 será disputado o tie break de 7 pontos. 
 
Parágrafo IV – no caso de empate, serão utilizado como critérios de desempate: 
 

- Saldo dos games: somatória de todos os games pró, diminuindo os games contra, o 
coeficiente servirá como desempate. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Artigo 8° - é proibido dar instruções na quadra ou fora dela durante os jogos. 

 
Artigo 9° - o jogador pode ser desclassificado por má conduta, palavrões, má utilização dos 

materiais como raquetes e bolinha ou se abandonar os jogos. 
 

Artigo 10° - é proibido jogar sem camisa, sem short, de sunga ou de biquíni. As mulheres podem 
jogar de top. 

 
Artigo 11° - ao participar do torneio, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 

os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens e acatando todas as decisões da 
organização. 

 
Artigo 12° - os casos não previsto em regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da 

secretaria municipal de esportes. 
 


