
                                                                               

     
     
     

           

                     



 

 

 

Art. 01 - A Competição de Beach Tênis será regida pelas Regras Internacionais da 

modalidade, exceto as especificidades que constam neste regulamento. 

 

Art. 02 - A bola utilizada no torneio será da marca: KONA; 

 

Art. 03 - A organização do evento será composta por 1 (um)  arbitro geral  e 2 (dois) 

árbitros auxiliares. 

 

Art. 04 - O torneio será realizado usando as normas e regras da Confederação Brasileira de 

Beach Tennis - CBBT. 

 

CATEGORIAS / PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 05 – Os atletas poderão participar nas categorias: 

▪ Dupla Masculinas  

▪ Dupla Femininas 

▪ Dupla Mistas 

DOS JOGOS 

 

Art. 06- Os jogos acontecerão entre os dias  19 a 27/11 na Arena do Ipem Calhau. 

 

Art. 07- O tempo de aquecimento não poderá ultrapassar os 5 minutos. 

 

Art. 08 - A troca de lados não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto, exceto ao término de cada 

set, quando o tempo será de 2 minutos. 

 

DO TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS 

 

Art. 09 – Fase de grupos: 5 min 

Art. 10 – Melhor 3 sets: 60 min 

Art. 11 – Partida duração acima de 1h30 - 90 min 

 

 

 

FORMATO DE DISPUTA 



 

Art. 12 - Fase de Grupos - Joga-se um SET até 6 games, havendo empate em 5 - 5 vai a 7 

games e havendo empate 6 - 6 joga-se um tie-break até 7 pontos. 

 

Art. 13 – Fase Eliminatória - Oitavas e Quartas de Final -  Joga-se um SET até 6 games, 

havendo empate em 5 - 5 vai a 7 games e havendo empate 6 - 6 joga-se um tie-break até 7 

pontos. 

 

Art. 14 -  Fase Final e Semifinal - Joga-se um SET até 8 games (PRO set) havendo empate em 

7 - 7 o jogo vai a 9, empatando 8 - 8 joga-se um tie-break até 7 pontos. 

 

Art. 15 - Em todos os games, caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem 

vantagem). Disputada em chave eliminatória, com exceção de quando inscritas somente 7 

duplas irá jogar a disputa em Grupos de 8 games, sendo 7x7 vai a 9 e 8x8 tie break de 7 pontos, 

na fase eliminatoria, joga-se melhor de 3 sets, em caso de empate 1-1 o terceiro set é até 6, 

sendo que se houver empate em 6-6 joga-se um tie-break até 7 pontos. Em todos os games, 

caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD (sem vantagem). 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Art. 16 - No caso de empate na pontuação dos grupos realizados, a definição das posições será 

determinada observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 

 

a) Empate com 2 duplas/atletas: Confronto direto. 

b) Empate com 3 duplas / atletas:   

▪ Saldo de sets; 

▪ Saldo dos games;  

▪ Sorteio 

 

Art. 17 - Se em qualquer momento da aplicação dos critérios de desempate, ocorrer empate 

entre duas duplas, será decidido no confronto direto. 

Art. 18  – W x O (WALK OVER) 

a) Fase Grupos – Eliminado automaticamente; 

b) 15 min após chamada do jogo. 

 

Art. 19 – Substituições: Em torneios CBBT serão permitidas substituições de parceiros após o 

término da inscrição, até 24 horas antes do inicio da categoria. 

Ex:  Categoria FEM ( SEX 8:00), substituição até (QUI 8:00) 



 

Art. 20 - Atendimento Médico 

 

a) Fisioterapeuta: OBRIGATÓRIO; 

b) Tempo de atendimento – 3 min; 

c) Não é permitido Tratamento com injeções; 

d) Portadores de Diabetes poderão verificar a dosagem sanguínea; 

e) Lesão por objetos pontiagudos – 30 min. 

 

Art. 21 - FOOT FAULT: O Sacador não deve: 

 

a) Mudar de posição andando ou correndo, embora movimentos leves dos pés sejam 

permitidos; 

b) Tocar na linha de base ou na quadra com o pé; 

c) Tocar na área de fora da extensão imaginária das linhas laterais com o pé. 

 

Art 22 - DAS DESISTÊNCIAS: Para efeito de desempate, nos casos de desistência de alguma 

dupla, serão computados aos sets os games faltantes para término do jogo. Por exemplo: um 

jogo entre a dupla A e dupla B, a dupla A está ganhando por 2/1 e a dupla B desiste, a contagem 

para efeito de desempate será 6x1 para a dupla A. 

Art. 23 - CÓDIGO DE CONDUTA: O código de conduta poderá ser aplicado pelo árbitro geral 

e árbitros auxiliares (independentemente de estarem dentro da quadra ou fora dela). Para 

aplicação do código de conduta, o arbitro geral ou seus auxiliares, deverão adentrar a quadra e 

em voz clara e audível informar ao tenista infrator a penalidade aplicada, conforme segue: 

 

a) Obscenidade Audível: palavras obscenas ditas pelo jogador em qualquer idioma; 

b) Obscenidade Visível: gestos ou atitudes obscenas visíveis. 

c) Abuso de bolas: bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra, mesmo 

com o jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra; 

d) Abuso de Raquete ou Equipamento: qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes ou 

equipamentos da quadra; 

e) Abuso Verbal: expressão que desrespeite o oponente, arbitragem ou público em geral; 

f) Abuso Físico: Agredir fisicamente seu oponente, arbitragem  ou público; 

g) Instrução: Qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o jogador, técnico, pais 

ou acompanhantes; 

h) Conduta Antidesportiva: Toda e qualquer conduta antidesportiva que não esteja prevista 

nos itens acima. 



 

Art. 24 - PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

 

▪ 1º Ofensa: Advertência 

▪ 2º Ofensa: Perda de ponto 

▪ 3º Ofensa: Perda de Game. 

  

Obs.: A partir da 4º ofensa, ficará a critério do Árbitro Geral se continua penalizando com perda 

de games ou com desclassificação do tenisfaltoso. Dependendo da gravidade do ato cometido 

pelo tenista, o mesmo poderá ser desclassificado sem passar pelo processo normal acima 

descrito. 

 

Art. 25 - Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora serão responsáveis pela direção 

da competição. 

 
Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da modalidade, não podendo 

as decisões contrariar regras oficiais e o Regulamento Geral. 

 

 

 


