BEACH TENNIS GAIA TOUR
REGULAMENTO
1. ORGANIZAÇÃO
O Beach Tennis Gaia Tour é organizado pelo Clube Praia GaiaVolley, inserido
nas actividades da Associação de Ténis do Porto.
2. CARACTERÍSTICAS
O Beach Tennis Gaia Tour é um circuito anual de ténis de praia constituído por
12 etapas e aberto à participação de qualquer interessado.
3. DATAS
O Beach Tennis Gaia Tour terá uma etapa por mês, nas seguintes datas:
ETAPAS
1ª Etapa:
3ª Etapa:
4ª Etapa:
5ª Etapa:
6ª Etapa:
7ª Etapa:

DATAS
27 e 28 de Fevereiro
13 e 14 de Março
10 e 11 de Abril
1 e 2 de Maio
26 e 27 de Junho
7 e 8 de Julho

(3ª Taça ATPorto)

8ª Etapa:
9ª Etapa:
10ª Etapa:
11ª Etapa:
12ª Etapa:

7 e 8 Agosto
11 e 12 de Setembro
10 e 11 de Outubro
13 e 14 de Novembro
4 e 5 de Dezembro

Nota: A organização poderá proceder a alteração das datas previstas, consoante as condições climatéricas

4. LOCAL
O Beach Tennis Gaia Tour realizar-se-á no Centro Municipal de Treinos de
Praia, na Praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia.
5. DIVULGAÇÃO
As etapas, informações e ranking do Beach Tennis Gaia Tour serão divulgados
nos websites clubepraiavolley.blogspot.com e www.atporto.pt.
6. MODALIDADES
As etapas do Beach Tennis Gaia Tour são:
- Pares Femininos;
- Pares Masculinos;
- Pares Mistos;
- Singulares Masculinos;
- Singulares Femininos.
7. SEGURO DESPORTIVO
Para participar no Beach Tennis Gaia Tour é aconselhado ter seguro desportivo
actualizado ou licença de praticante atribuída pela FPT.

8. INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas até às 12:00H do dia anterior ao início de cada
prova.
As inscrições serão efectuadas através do email: pereira.agustin@gmail.com
A taxa de inscrição será de:
- 15 euros para atletas com licença FPT actualizada.
- 20 euros para atletas sem licença FPT.
Poderão ser aceites inscrições no próprio dia antes do início de cada modalidade
condicionadas aos lugares por preencher na fase de grupos.
9. QUADROS
A Prova será aberta a todos os participantes que reúnam as condições acima
mencionadas.
Os quadros de cada modalidade serão compostos com o mínimo de 4
jogadores/pares.
10.ESTRUTURA
As etapas serão realizadas da seguinte forma:
- 1ª fase – sistema de grupos:
- Os jogadores serão sorteados em grupos de 4 jogadores/pares, ou
um grupo, no caso de 5 inscrições, ou dois grupos de 3
jogadores/pares, no caso de 6 inscrições;
- Os grupos apuram os 2 jogadores ou pares melhor classificados
para a fase seguinte;
- 2ª fase – sistema de eliminação directa:
- Esta fase é realizada sempre que houver 6 ou mais jogadores ou
pares;
- Quadro TOP - composto pelos 2 jogadores ou pares melhor
classificados de cada grupo. (1º e 2º);
- Quadro FUN – composto pelos 2 jogadores ou pares menos
classificados de cada grupo. (3º e 4º).
11. CABEÇAS DE SÉRIE
Na primeira etapa não existirão cabeças de série.
Nas etapas seguintes, os cabeças de série serão atribuídos conforme o ranking
existente.
Os cabeças de série não terão de jogar a fase de grupos entrarão directamente
no quadro da Prova Oficial.
Os cabeças de série serão 2, 4, 6 ou 8 dependendo do nº de inscritos.
12. PONTUAÇÃO
No final de cada etapa será atribuída a respectiva pontuação aos jogadores, de
acordo com a seguinte tabela:
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13. RANKING
O Ranking está dividido em Masculino e Feminino, que se dividem em duas
divisões:
RANKING TOP: Constituído pelos jogadores(as) com pontos
alcançados na disputa dos quadros Top da 2ª fase das provas. (consultar
tabela)
- RANKING FUN: Constituído pelos jogadores(as) com pontos alcançados
na disputa dos quadros Fun da 2ª fase das provas. (consultar tabela)
Em cada um destes rankings os jogadores/as somarão os pontos alcançados nas
diversas modalidades que disputem (singulares e pares)
14. SORTEIO
O sorteio realizar-se-á logo após o fecho das inscrições.
15. ENCONTROS
Os encontros disputar-se-ão à melhor de um set com tie-break aos 6/6.
O tie break - jogado até aos 7 pontos seguidos com diferença de 2 pontos.
Se os jogos chegarem a uma igualdade de 40, o jogador que ganhar o ponto
seguinte ganha o jogo.
As finais serão disputadas à melhor de três set’s, sendo o 3º set um “super tiebreak”. (jogado até aos 10 pontos seguidos com diferença de 2 pontos)
16. BOLAS
Em cada encontro estarão em jogo 2 bolas
17. AQUECIMENTO
Antes de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca superior a 5
minutos.
18. FALTA DE COMPARÊNCIA
O atraso de 15 minutos em relação à hora marcada para o encontro será
penalizado com Falta de Comparência.
À não comparência na competição é atribuída pontuação negativa: -10 pontos.
19. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
A aplicação do regulamento é gerida pela organização da prova.
Quaisquer questões que necessitem de preenchimento de lacunas
interpretação do regulamento serão resolvidas pela organização da prova.

ou

Vila Nova de Gaia, 5 de Janeiro de 2010

