REGULAMENTO
II TORNEIO DE BEACH TENNIS – ICES 2020

1. REGRAS
Todo o atleta ao realizar a sua inscrição no torneio, declara ter total conhecimento das regras
do esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e normas oficiais.
Ao fazer sua inscrição no torneio, atesta que está apto a participar do torneio e assegura ter
condições físicas e psicológicas, sendo responsável pelos atos ou consequências da sua
participação nos torneios.
O atleta ao fazer sua inscrição, sede o seu direito de imagem ao organizador do evento.

2. INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas antecipadamente no ICES, no horário normal de expediente,
na Sala da Secretaria de Eventos (de 9 às 17h), ou por e-mail (eventos@ices.com.br) até o dia
20 de novembro de 2020.
∙ Valor R$ 50,00 (Individual)

3. CATEGORIAS / VAGAS
Serão abertas vagas para atletas (somente associados e dependentes), sendo:
∙ 16 pessoas na categoria masculino A – Rei da praia
∙ 16 pessoas na categoria masculino B – Rei da praia
• 16 pessoas na categoria feminino – Rei da praia
• 8 duplas na categoria misto – Dupla fixa

4. FORMA DE DISPUTA
1 set de 6 games, tie-break de 7 pontos no 6-6, bola QUICKSAND

• Para categoria masculino A e B, e feminino:
➧ 1ª Fase: Rei da Praia
4 grupos de 4 jogadores: (Grupos A, B, C e D)
Os 1ºs colocados de cada grupo formarão duplas entre si.
Os 2ºs colocados de cada grupo formarão duplas entre si.
Os 3ºs e 4ºs colocados serão eliminados.

• Em caso de empate, os critérios serão:
1º critério de desempate – saldo de games
2º critério de desempate – sorteio
➧ 2ª Fase: Dupla Fixa
Semifinais:
1ºA / 1ºB x 2ºC / 2ºD
1ºC / 1ºD x 2ºA /2ºB

• Para categoria duplas mistas:
➧ 1ª fase: Dupla Fixa
2 grupos de 4 duplas de jogadores (1 homem e 1 mulher)

➧ 2ª Fase: Dupla Fixa
Semifinais:
1º grupo 1 x 2º grupo 2
2º grupo 2 x 1º grupo 1

• Em caso de empate, os critérios serão:
1º critério de desempate – saldo de games
2º critério de desempate – sorteio

5. PREMIAÇÃO
Serão premiadas as seguintes colocações:
• 1 dupla de 1ª Lugar (em cada categoria)
• 1 dupla de 2º Lugar (em cada categoria)
● 2 duplas perdedoras das semifinais (em cada categoria)
6. PROGRAMAÇÃO
• 23/11 (segunda-feira)
18h – categoria FEMININO

• 24/11 (terça-feira)
18h – categoria MASCULINO A
• 25/11 (quarta-feira)
18h – categoria MASCULINO B
• 26/11 (quinta-feira)
18h – categoria MISTA
• 28/11 (sábado)
7h – Início das SEMIFINAIS e FINAIS de todas as categorias
15h – Premiação

7. SEDE
Iate Clube do Espirito Santo – ICES

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em caso de W.O. o placar considerado para a partida será 6 x 2

9. ORGANIZAÇÃO
Diretor de Pesca – Luiz Unelo

