
 

 
 
REGULAMENTO: 
 
1) O valor da inscrição será de R$ 110,00 por jogador. 
2) A inscrição só será confirmada mediante ao pagamento. 
3) Depois que se inscrever no torneio, em caso de desistência, o competidor não terá direito a devolução 

da taxa de inscrição. 
4) O jogador que se inscrever em categoria inadequada ao seu nível de jogo, será desclassificado sem 

reembolso o valor pago ou será colocado pela organização do torneio em sua devida categoria. 
5) Todos os inscritos são responsáveis em se informar sobre os dias e horários dos jogos. A organização 

do evento não se responsabilizara de informar individualmente aos atletas aos dias e horários dos 
jogos. 

6) A programação dos jogos estará disponível a partir da 4ª feira que antecede aos jogos no site 
(www.casalechi.com ). 

7) Todos os jogos serão disputados em melhor de três sets sem vantagem, sendo o terceiro Super tie-
break de 10 pontos. 

8) O jogador que não marcar presença em até 15 minutos após o horário do inicio da partida ou liberação 
da quadra será desclassificado(a) por W.O. 

9) O formato de disputa do torneio é “chave eliminatória”. 
10)  Não será permitido adiar nenhuma partida, somente antecipa-las. Os atletas com problemas de horário 

deverão fazer suas observações no momento da inscrição. 
11) O torneio será disputado entre os dias 02 e 17 de Julho. 
12)  Todos os jogos serão disputado na academia Casalechi Tennis. Rua José Mota Magalhães, 100, São 

Bento. 
13)  Não haverá árbitro de cadeira ( dentro da quadra ), apenas árbitro geral que entrará na quadra quando 

solicitado, podendo o mesmo atuar em qualquer momento necessário. 
14)  Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta de energia, etc) terá seu 

prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida. 
15)  O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 (cinco) minutos. 
16)  A troca de lado não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos exceto ao término de cada 

set quando o tempo será de 2 minutos. 
17)  Todo tenista, declara ter total conhecimento das regras do esporte (CBT e ITF) e automaticamente 

aceita e se submete a este regulamento e as normas do REGULAMENTO DO TORNEIO. 
18)  Os casos não previstos no regulamento, serão decididos pela comissão organizadora do torneio. 
 


