
  

   

 
 
 
 

REGULAMENTO PRÁTICO 
COCA-COLA RESERVA DO PAIVA OPEN DE BEACH TENNIS 

 
 Todos as formas de disputa, critérios de desempate e classificação estarão 
descritos nas chaves dos grupos. 
 
 Todas as categorias jogarão com a rede a 1,70m e usarão bolas da marca 
Quicksand. 
 
 Prazo final de troca de parceiro(a): 22 de outubro 
--> Comunicado deve ser pelo WhatsApp (11) 99408.6511 
 
 Sorteio das chaves: 23 de outubro 
--> Vídeos disponibilizados pelo Instagram @crabbeachtennis 
 
 Divulgação da programação: 27 de outubro 
--> Página www.crabbt.com.br/paivaopen 
Obs.: É de responsabilidade dos jogadores o acesso às informações gerais do 
torneio.  
 
 Desistências após o dia 22 de outubro, mesmo com a apresentação de atestado 
médico, acarretarão na derrota por W.O. da dupla, sem a devolução do valor da 
inscrição. Não serão adicionadas novas duplas. 
 
 O tempo de aquecimento será de 5 minutos 
 
 Tempo de tolerância na fase de grupos:  
. 10 minutos (1º jogo da dupla)  
. 5 minutos (2º jogo da dupla) 
 



  

   

 Tempo de tolerância na fase eliminatória: 10 minutos  
 
 Após aplicado o W.O. pela arbitragem, o jogo não poderá ser realizado, mesmo 
que a dupla vencedora aceite realizar o confronto. 
Obs.: A contagem do tempo se inicia com a chamada do jogo pela arbitragem. 

 
 Vitória por W.O. ou desistência (sem iniciar o jogo) na fase de grupos: 
considera placar 6x0 
 
 Vitória por desistência com o jogo iniciado: complementa placar atual 
(exemplo: encerrou com 4x2, considera 6x2) 
 
 Derrota por W.O. na fase de grupos: segue no torneio 
Derrota por W.O. na fase eliminatória: eliminação 
 
 Intervalo de jogo na fase de grupos: 5 minutos 
Intervalo mínimo de jogo na fase eliminatória: 15 minutos 
 
 A troca de parceiro(a) é totalmente proibida. 
 
 Ordem dos jogos na fase de grupos: exatamente como consta na súmula dos 
jogos 

 
 Código de conduta: Abuso de bolas e equipamentos 
                                Abuso verbal e físico,  
                                Obscenidade audível ou visível 
                                Conduta antidesportiva  
                                Uso indevido de vestimenta 
 
 Penalizações: (1) Advertência  
                       (2) Perda de ponto  
                       (3) Perda de game  
                       (4) Desclassificação 

 
 
 



  

   

 Vestimenta para os jogos: obrigatório o uso de camiseta, a parte de baixo é de 
livre escolha do(a) jogador(a) e está proibido o uso de tênis durante os jogos 

          Obs.: a arbitragem poderá aplicar o código de conduta caso o(a) jogador(a) se  
          negue a vestir uma camiseta ou tirar o tênis. 
 

 Uso de máscara durante o jogo: é indicado 
Uso de máscara em todos os outros momentos: é obrigatório 
 
 Por questões e critérios de segurança para o período de pandemia, não 
teremos arquibancada nas quadras. Cadeiras e guarda-sóis disponibilizados em 
quadra são de uso exclusivo dos 4 jogadores em disputa. 
 
 Durante o jogo, é totalmente proibido que um jogador se ausente da quadra 
por qualquer motivo, exceto buscar bola distante. Buscar água, ir ao toalete ou 
tomar ducha significam o descumprimento da regra e acarretará na 
desclassificação/eliminação da dupla. 
Qualquer necessidade deve ser comunicada, primeiramente, à arbitragem. 
 
 Cada jogador receberá 1 camiseta do torneio, do tamanho indicado no 
processo de inscrição, independente do número de categorias disputadas. Não 
será possível fazer troca de tamanho. 
 
 Participantes que possam ocupar vagas disponibilizadas por desistência, 
receberão a camiseta do torneio com o tamanho indicado pelo participante 
que desistiu. 
 
 O uso das quadras de treinos deverá ser agendado junto à arbitragem. O 
torneio não fornecerá bolas para treinos. 
 
 Cada jogador receberá 1 garrafa de água por jogo. Garrafas adicionais ou para 
consumo em treinamentos e/ou de terceiros deverão ser compradas no bar do 
evento. 
 
 A equipe de arbitragem será composta por: 
Árbitro geral: Marcela Evangelista 
Auxiliares: Laura Scarellis, Renan Cardozo, Kátia Anselmo e José Marcos Silva 
Os jogos seguirão as regras aplicadas pela ITF (International Tennis Federation) 


