
                                                              
                                  

                     Challenge 5 

           Regulamento 

 

1 – Do evento 

O Challenge 5 de Beach Tennis ocorrerá nos dias 17 e 18 de março de 2012, no Hotel Week-
Inn, localizado na cidade de Campos do Jordão-SP  
 
2 – Da categoria: 
 
A categoria em disputa na oportunidade do Challenge 5, será única e exclusivamente a Duplas 
Mistas B.  
 
Art. 1º - Qualquer atleta que desejar participar do Challenge 5 que não tenha sido classificado 
pelos eventos realizados através do Club Racket, só poderá fazê-lo desde que não seja 
ranqueado nível A ou PRO das entidades CBBT e CBT. Os atletas que em qualquer 
oportunidade já tenham disputado torneios Nacionais, Estaduais, ou qualquer competição 
Internacional no nível A ou PRO não estarão aptos a participar do Challenge 5. O recebimento 
de uma inscrição por qualquer atleta que já tenha disputado a categoria A, em torneios CBBT e 
CBT, terá sua inscrição automaticamente cancelada. Casos específicos serão avaliados e 
julgados pela comissão da organização do Club Racket. 
 
3 – Pontos para o Ranking CLUB RACKET: 

O Challenge 5 de Beach Tennis utilizará nosso ranking de pontuação “nível 1”, onde serão 

distribuídos os seguintes pontos: 

CAMPEÃO = 350 PONTOS 
VICE-CAMPEÃO = 290 PONTOS 
SEMI-FINALISTA = 245 PONTOS 
QUARTAS-DE-FINAL = 190 PONTOS 
FASE DE GRUPOS = 125 PONTOS 
 
O Challenge 5  não conta pontos para o ranking CBBT ou CBT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
4 – Premiação 
 
Os atletas finalistas do Challenge 5 de Beach Tennis (Campeão e vice) serão agraciados com 
troféus, além de dividirem um prêmio em dinheiro (prize-money) no valor de R$ 1.000,00 
reais, sendo que o campeão terá direito a 75% do valor e o vice-campeão aos 25% restantes.  
Além da premiação aos vencedores, estão sendo negociados alguns prêmios/brindes com os 
parceiros do Club Racket para serem sorteados entre todos os participantes. Assim que houver 
novos acordos, informaremos a todos os envolvidos com o evento. 
 
5- Inscrições 
 
As inscrições para o Challenge 5 de Beach Tennis deverão ser feitas através do e-mail 
inscricoes@clubracket.com.br 
Não há valor da inscrição para a disputa do Challenge 5, porém é obrigatório a hospedagem de 
todos os participantes, sem exceção, no hotel Week-Inn, local de realização dos jogos do 
evento. Os valores da hospedagem serão informados via e-mail e via facebook no grupo(Beach 
Tennis em São Paulo – Club Racket). Necessitando de maiores informações os interessados 
deverão enviar e-mail para o endereço eletrônico acima citado. 
Lembrando que as inscrições para o Challenge 5 de Campos do Jordão são limitadas a 28 
duplas. 
 
6 – Forma de Disputa 
 
O Challenge 5 será um torneio curto onde o “Desafio dos 5 games” (Challenge 5), será o maior 
obstáculo. Este evento busca nos seus participantes a regularidade, frieza e a concentração. 
Assim, a forma de disputa do Challenge 5 será a seguinte: 
Fase de grupos: 
A fase de grupos será disputada em melhor de 5 games sem tie-break e sem vantagem de 2 
games no 4 a 4. Simplesmente vencerá a partida a dupla que chegar primeiro aos 5 games. 
 
Quartas de Final e Semifinal: 
Nesta fase de disputa o torneio volta a ter 5 games, mas desta vez com tie-break, assim como 
o empate em 4 a 4 levará a partida para a vantagem de dois (2) games, finalizando-o em 6 
games.  
 
A Final: 
A Final será disputada em melhor de 3 sets de 5 games, com tie-break se necessário, e 
vantagem de 2 games no empate em 4 a 4. Vencerá o torneio Challenge 5, a dupla que vencer 
dois sets. 
 
Troca de lado: 
A troca de lado ocorrerá em todos os games impares, como por exemplo: 1 a 0; 2 a 1; 3 a 2, 4 a 
3, e assim por diante. A troca de lado no tie break ocorrerá a cada 4 pontos. 
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Art 1º - O Challenge 5 será composto por 7 grupos com 4 duplas, sendo que os 1ºs colocados 
de cada grupo se classificam para as quartas-de-final, além da melhor dupla por índice técnico, 
que será classificada pelos critério de nº e vitórias, games pró e saldo de games.  Se houver  
empate após esses critérios, o confronto direto será o item selecionado para desempate. Caso 
não tenha tido confronto direto entre as duplas, o sorteio será a forma de classificar a duplas 
por índice técnico.  
Não sendo possível formar grupos com 4 duplas, o grupo formado por 3 duplas jogará o 
sistema de ida e volta, dentro da mesma chave, para equivaler o nº de jogos dos grupos com 4 
duplas, ou seja, 6 jogos no total de cada grupo. 
 
Art. 2º Critério de desempate – Serão adotados os seguintes critérios em caso de empate entre 
duas ou mais duplas participantes dentro de um mesmo grupo de disputa. 

a) Maior número de vitórias 
b) Games Pró 
c) Saldo de games  
d) Confronto direto 

 
Art. 3º - Todas as duplas deverão comparecer 10 minutos antes do inicio da partida. O atraso 
de 15 minutos que impeça o inicio da partida em sua hora marcada, de algum participante da 
dupla ou de ambos, será aplicado derrota por W.O.  
 
Art. 4º - O participante que por motivo de força maior não puder comparecer ao local do 
evento, no dia e hora marcados, deverão comunicar à organização através do e-mail  
inscricoes@clubracket.com.br com até 24hs de antecedência. A falta de comunicação prévia 
acarretará na desclassificação do participante e da sua dupla. 
 
7 – Formação das Chaves e Cruzamentos 
 
O Challenge 5 será composto de 7 grupos com 4 duplas em sua totalidade, nomeados de A a G. 
O ranking Club Racket colocará, pela ordem, a dupla nº 1 do Circuito em 2011 como cabeça de 
chave no Grupo A, a nº 2 como cabeça de chave no Grupo G, a nº 3 no Grupo B, a nº 4 no 
grupo F, e assim sucessivamente, até formar os 7 grupos. Feito isso, as duplas que entrarem 
através das 16 vagas que estão em aberto, terão os seus grupos definidos através de sorteio. 
 
Art 1º - Em caso de participação no Challenge 5 de apenas um integrante da qualquer dupla 
classificada, será dada a preferência para formação de uma nova dupla a partir  do lado 
feminino. Por exemplo: Dupla nº 1 no Ranking Club Racket 2011 foi Cáthia/Marcelo. 
Suponhamos que Marcelo não possa jogar, Cáthia terá direito a permanecer como nº 1 , ou 
seja o Grupo A, e formar nova dupla. Caso Cáthia não possa jogar e Marcelo sim, o homem 
entrará nos grupos através de sorteio com sua nova dupla. Se ambos integrantes não puderem 
participar do evento, a dupla nº 2 do ranking 2011 passa a integrar o Grupo A como cabeça de 
chave, e assim sucessivamente. 
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Art 2º - No mesmo caso de Cáthia/Marcelo, nº 1 do ranking 2011. Supondo que ambos tenham 
realizados jogos com outra dupla com classificação inferior no ranking. Cáthia poderá trazer 
sua 2ª dupla para a cabeça de chave do Grupo A, enquanto que Marcelo terá que se submeter 
à classificação da 2ª dupla pela parte feminina. Se ela for 6ª colocada e não puder disputar 
com a sua dupla de formação original, Marcelo e esta 2ª dupla serão cabeça de chave nº 6, e 
assim por diante. Assim sendo, deixamos claro que a mulher sempre terá a preferência para 
formação de sua dupla, caso a original seja desfeita por qualquer motivo. 
 
Cruzamentos: 
 
Após definição das chaves de grupo, serão classificados os campeões de cada Grupo, além da 
melhor dupla por índice técnico pelos critérios já descritos no item 6, art 1º. Para se descobrir 
os jogos que ocorrerão na fase de Quartas-de-final do Challenge 5, o cruzamento foi definido 
da seguinte forma: 
 
CRUZAMENTO – Quartas de Final 
Jogo 1 - Vencedor Grupo A  X  Melhor Dupla - Índice Técnico 
Jogo 2 - Vencedor Grupo B  X Vencedor Grupo G 
Jogo 3 - Vencedor Grupo C  X Vencedor Grupo F 
Jogo 4 - Vencedor Grupo D  X Vencedor Grupo E 
 
CRUZAMENTO – Semifinal 
Jogo 5 - Vencedor Jogo 1  X  Vencedor Jogo 4 
Jogo 6 - Vencedor Jogo 2  X  Vencedor Jogo 3 
 
Final 
Vencedor jogo 5  X Vencedor jogo 6 
 
8 – Do código de conduta 
 
O Código de conduta deverá ser aplicado pela organização do evento ou árbitro, estando ele 
dentro ou fora de quadra. Porém, a aplicação do código não será aplicada por solicitação de 
outros jogadores, torcedores, ou qualquer outra pessoa que presencie um ato de indisciplina. 
 
Art. 1º - O código de conduta deverá ser aplicado pela organização ou árbitro, entrando em 
quadra (quando este não estiver), chamando os jogadores ao centro e em voz clara informar 
ao atleta infrator a pena aplicada e o motivo. 
Art. 2º - A decisão do árbitro ou organização ao aplicar o código de conduta, será 
incontestável, cabendo ao atleta punições maiores a serem definidas pela organização do 
evento. 
 
Art. 3º - São cabíveis de punição pelo código de conduta as seguintes situações: 

a) Palavras obscenas (palavrões); 
b) Gestos ou atitudes obscenas visíveis; 
c) Bolas golpeadas propositalmente fora da disputa de pontos, para dentro ou fora da 

quadra enquanto os jogadores estão no ambiente de disputa; 



                                                              
d) Qualquer atitude violenta ou de descontrole, destruindo equipamento próprio 

(raquete) ou demais equipamentos em quadra (rede, postes, marcação, etc) 
e) Atitude ou agressividade verbal que desrespeite seu adversário, arbitragem, 

organização ou público em geral; 
f) Abuso físico ao tocar seu oponente, arbitragem ou público, sem autorização; 
g) Interferência Externa provocada por acompanhantes, técnicos, torcida, pais ou 

técnicos que possa ter influência no andamento normal da partida como, ruídos 
propositais, batucadas, gestos, avisos, comunicação com atletas, ofensas, etc; 

h) Qualquer ato de um atleta visando retardar a partida. 
 
Graduação das violações do Código de Conduta: 
- 1ª violação: Advertência 
- 2ª violação: perda de ponto; 
- 3ª violação: perda do game; 
* Dependendo da gravidade da violação cometida, o atleta poderá ser desclassificado a 

qualquer momento, sem a necessidade de passar pela graduação acima descrita. 
 

Em caso de desclassificação do atleta, o valor de inscrição não será devolvido. 
 

8 – Da perda por desistência de jogo em andamento 
 
A perda por desistência de jogo em andamento será aplicada pela organização/arbitragem nos 
seguintes casos: 

a) Por recusa em continuar o jogo por não concordar com decisão do árbitro; 
b) Abandono de quadra por qualquer motivo, sem autorização do árbitro/organização  
c) Por motivo médico, como lesão, por exemplo. 

 
 
9 – Dos deveres do atleta 
 
Todo atleta inscrito no Challenge 5 de Beach Tennis deverá zelar pelo bom andamento do 
torneio, seguindo algumas normas: 

a) Fica terminantemente proibido qualquer atleta participante no evento comercializar 
qualquer material esportivo durante a realização de todo o seu andamento nos locais 
pertencentes ao Hotel, parceiro do evento. O(s) atleta(s) interessados em 
comercializar materiais deste ou qualquer outro esporte deverá entrar em contato 
com a organização com até 21 dias de antecedência, solicitando parceria com o evento 
ou o desejo de patrocinar o mesmo. 
O descumprimento deste item do regulamento acarretará eliminação imediata do 
atleta do torneio, e avaliação da organização para futuras inscrições do atleta em 
nossos eventos. 

b) Todo atleta será responsável pelo bom ambiente durante o torneio. 
c) Os atletas deverão comparecer em horário e dias marcados para os jogos. O não 

comparecimento acarretará pena conforme descrito no item 6, Artigo 2º. 
 
 
 
 



                                                              
 
 
 
10 – Do Uniforme 
 
É obrigatório a todos os participantes o uniforme de jogo para a prática esportiva, como 
camiseta e shorts. Não serão permitidos os trajes de banho. O descumprimento desta regra 
acarretará a desclassificação automática da partida e posteriormente do torneio. 
Fica a organização e árbitro como responsáveis para resolver se o uniforme está de acordo 
com o regulamento. 
 
Art. 1º - Os beachtenistas poderão jogar de calça de agasalho e tênis.  
 
11 – Da raquete e bolas 
 
A raquete deverá seguir as medidas oficiais IFBT e bolas soft com média pressão. 
 
12 – Dos casos Omissos 
 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização do evento. 
 
 
São Paulo, 20 de Dezembro de 2011 
 
 
 
Sandra Sorpreso 
Diretora Geral Club Racket 
 
Marcelo Romano 
Diretor de Marketing Club Racket 


