Triênio 2020/2023

REGULAMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA NO BEACH TENNIS
1 - Do Vestuário dos Jogadores
1.1 - Não será permitida a utilização de qualquer tipo de calçado cujo solado possa
danificar a superfície das quadras;
1.2 – Em disputa de torneios, os atletas não poderão jogar sem camisa, de sunga ou
biquíni. Deve-se usar camisa, camiseta, top, short, bermuda, saia e etc.
2 - Do tempo para utilização das quadras
2.1 – Os atletas poderão jogar 01 (um) set, valendo-se do tie-break simples, quando
houver empate em 6x6
2.2 – Os atletas poderão continuar na quadra para jogar outro set, quando não
houver outros atletas aguardando para utilizar a quadra de areia;
2.3 - O tempo de aquecimento pelos atletas para disputa de set não será superior a
05 (cinco) minutos.
2.4 – Na presença de 04 (quatro) ou mais associados aguardando o término da
partida:
2.4.1 - O próximo jogo deverá ser jogado em set de 04 games, valendo-se de tiebreak simples, quando houver empate em 3x3
2.4.2 - Deverão sair todos os jogadores que estavam em quadra, para entrada de
jogadores que estavam marcando a partida
2.5 – As quadras de areia são exclusivas para a prática esportiva, não sendo
permitidas brincadeiras de areia, cabendo única exceção para o caso de não
existirem atletas para prática esportiva.
3 - Da marcação para utilização das quadras
3.1 – O associado, desde que devidamente uniformizado e equipado, sem restrição
de idade ou sexo, poderá marcar qualquer quadra do complexo de areia
independente do horário;
Parágrafo único: Não se aplica o item acima (3.1) para as quadras destinadas tanto
às aulas, como para os torneios oficiais do calendário da Diretoria.
3.2 - O atleta deverá anunciar claramente sua intenção na marcação da quadra, e
aguardar no local;
3.3 - Jogadores ausentes na sua vez de jogar, serão automaticamente substituídos
pelos próximos jogadores, e irão para o “final da fila de marcação de quadra”;
3.4 – As partidas de beach tennis devem ser jogadas em duplas (02 atletas de cada
lado) podendo ser jogadas também em simples (01 atleta de cada lado) caso não
tenham os 04 (quatro) atletas no momento;
3.5 – Os rebatedores e professores do clube podem jogar com os
associados, cabendo prioridade na utilização da quadra para o atleta associado.
4 - Da liberação das quadras
4.1 – As quadras de beach tennis só poderão ser liberadas para uso externo
(Federação, Clubes, etc.) quando deliberado previamente pela Diretoria de Tênis do
clube e feita comunicação prévia aos associados;
4.2 – Os torneios internos deverão ter aprovação da Diretoria e liberação das
quadras do mesmo modo do item anterior;

5 - Da conduta dos atletas
5.1 – Os atletas deverão ter comportamento adequado, de conduta, de educação e
respeito como requer a prática deste esporte;
5.2 – Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Tênis.

