
REGULAMENTO - TENISCO OPEN 

 

 

1 - DO CAMPEONATO 

 

Será regido pelo presente regulamento em consonância com resoluções, atualizações e normas 

aprovadas pela FPT e obedecendo as regras oficiais adotadas pela entidade. 

 

2 - DAS CATEGORIAS 

 

MASC. A1 (Até 34 anos)     /     MASC. A2 (Acima de 35 anos) -  De 4ª a 1ª Classe   

MASC. B1 (Até 34 anos)    /      MASC. B2 (Acima de 35 anos) - Principiantes a 5ª Classe  

MASC. C1 (Até 34 anos)   /       MASC. C2 (Acima de 35 anos) - Estreantes        

FEM. A, - De 3ª a 1ª Classe  /  FEM. B - Principiantes a 4ª Classe  /   FEM. C - Estreantes  

DUPLA MASC. A, MASC. B e MISTA e INFANTIL  

 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições somente serão aceitas se preencherem o que segue: 

 

A -  Preencher o formulário de inscrição 

 

Se você possui cadastro na Lptennis, acesse: www.lptennis.com/tenisco/tournaments 

 

Para se inscrever, basta acessar a página do torneio em:  www.tenisco.com/tenisco-open 

 

Após recebimento dos dados, a TENISCO criará um perfil de tenista na Lptennis (rede social de 

tênis), onde cada jogador poderá acompanhar o andamento do torneio (chaves e horários). 

 

B - Pagar a taxa devida à respectiva competição até a data limite de inscrição da sua 

categoria. 

 

B1 - Pagamento no local do torneio (Tenisco - Av. Leblon, 675 - Jd. dos Lagos - CEP: 04771-050). 

 

B2 - Depósito bancário 

. Banco Itaú, Ag. 1684 - Cc.: 00990-3  

 

* Confirmação de depósito deverá ser encaminhada por Whatsapp para 11 99158-9168. 

 

C- Os promotores reservam-se o direito de não aceitar a inscrição de qualquer tenista que 

anteriormente tenha criado situações embaraçosas ao torneio. 

 

4 - DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTO 

 

A - Os jogos serão marcados aos sábados e domingos a partir das 8:00 h, sendo que a última 

chamada não poderá ultrapassar as 20:30 h. Eventualmente poderão ser marcados jogos na 

semana desde que em comum acordo dos jogadores, a partir das 19 h. 

 

B - A programação dos jogos, horários e informações sobre chamadas é de inteira 
responsabilidade do árbitro geral e da organização do torneio e deverá estar disponível  48 h 
antes do início do torneio no perfil da TENISCO na Lptennis: 
www.lptennis.com/tenisco/tournaments 
 
C - Haverá tolerância de 15 minutos contados a partir do horário oficial marcado para o jogo. 
 
D - Será declarado(a) perdedor(a) o(a) tenista que não se apresentar no horário marcado, 
mesmo que não haja quadra disponível para o jogo. 
 
E - O(a) tenista deverá confirmar a presença no local destinado a este fim. 

www.lptennis.com/tenisco/tournaments
http://www.tenisco.com/tenisco-open
file:///J:/TRABALHOS/TENISCO/Documentos/www.lptennis.com/tenisco/tournaments


 
5 - DO NÚMERO DE GAMES E SETS 
 
A - Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo os 2 primeiros normais, com tie-
break (melhor de 12 pontos) e o terceiro, um super tie-break (melhor de 18 pontos). 
 
B - O(a) jogador(a) poderá realizar por dia no máximo 2 jogos de simples. 
 
6 - DA ARBITRAGEM 
 
Durante a realização do campeonato, o árbitro é autoridade máxima, competente para dirigir 
a parte técnica do torneio e tem entre suas atribuições o direito de intervir (estando ou não 
dentro da quadra), em qualquer partida que achar necessário, para aplicação das regras, 
procedimentos e código de conduta, os quais todo tenista deve ter ciência. 
 
7 - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos e não previstos nesse regulamento serão resolvidos pelo árbitro. 
 
8 - DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO 
 
Todo(a) tenista ao fazer sua inscrição neste torneio, declara ter total conhecimento das regras 
do esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e normas. 


