
Tênis 
 

1 - As competições serão realizadas de acordo com as regras internacionais 

adotadas pela Confederação Brasileira de Tênis, exceto no que dispuser este 

Regulamento. 

 

2 - Os atletas serão divididos em três categorias, master (50 anos) ou 

supermaster (60 anos) ou hipermaster (65 anos), desde que complete a idade 

exigida no ano em que for disputar a modalidade, independentemente do 

período (dia/mês) de realização da competição.  

 

3 - Os jogos serão disputados em: 

a) SIMPLES – masculino e feminino - Na fase preliminar, os jogos 

serão programados para set profissional cujo vencedor será aquele que 

alcançar 8 games com diferença mínima de 2 games de vantagem. 

Havendo empate em 7 games, termina-se em 9. Caso ocorra novo 

empate em 8 games, deverá ser jogado um tie break.  

b) DUPLAS – masculino e feminino - Os jogos serão disputados no 

sistema melhor de três sets, utilizando o sistema de NO AD (sem 

vantagem), sendo que o desempate, o terceiro set, constará de um 

super tie break até 10 pontos, com 2 pontos de vantagem; 

c) Nas semifinais e finais do SIMPLES e DUPLAS, será no sistema 

melhor de três sets, utilizando o NO AD (sem vantagem), sendo o 

terceiro set um super tie break até 10 pontos com 2 pontos de 

vantagem. 

 

3.1 - Será permitida a participação do mesmo atleta no tênis masculino e 

feminino dupla e simples. No caso de desistência por cansaço ou 

contusão, será considerado perdedor, contudo, a afiliada não será 

penalizada disciplinarmente. De acordo com a regra oficial, em caso de 

desistência com partida em andamento, não se anulam os games 

conquistados pelo atleta que abandonou a quadra. Ex: placar está 4x2, 

quem está com 4 games, deixa a partida, o resultado será 4x8. Aquele 

que permanecer, será declarado vencedor, sem que os games do perdedor 

sejam anulados. 

 

3.2 - As partidas terão a direção de um árbitro geral, que poderá ser 

representado pelo Coordenador indicado pela Comissão Organizadora. 

 

4- Somente poderá atuar atleta devidamente uniformizado.          

 

5- Adotar-se-ão os seguintes critérios para pontuação, em função de 

resultado em jogo:  

 

Vitória Um ponto 

Derrota Zero ponto 

 



6 - Em caso de WxO, será atribuído para o atleta/dupla que compareceu ao 

jogo o placar de 8x0 se set profissional e 2x0, com parciais de 6x0, se 

sistema de dois sets vencedores. 

 

6.1 - No caso de WxO na fase classificatória (grupos), todos os jogos dos 

quais o atleta/dupla infrator participou terão como resultado o placar de 

2x0 (sistema de dois sets vencedores), com parciais de 6x0 ou 8x0 (set 

profissional), para o adversário. O atleta/dupla infrator fica 

automaticamente eliminado da competição. Se o WxO ocorrer em outras 

fases eliminatórias (exemplo: quartas de final, semifinal ou final), os 

resultados da fase classificatória (grupos) não serão revertidos.  

 

7- Se ocorrer empate na classificação, serão utilizados os seguintes critérios 

para desempate, em ordem de prioridade: 

 

a - número de vitórias; 

c - sets average; 

d - pontos average; 

d - confronto direto (somente entre duas equipes); 

e - sorteio. 
 


