
 

III Torneio de Tênis 

7 de dezembro - Centro Olímpico 

Regulamento simplificado 

Evento e participação  

1. O Torneio de Tênis integra os Jogos Abertos dos Trabalhadores da UnB, série de eventos 

que objetiva a integração de servidores (professores e técnicos), terceirizados, 

prestadores de serviços e estagiários da Fundação Universidade de Brasília.  

2. A participação é restrita a trabalhadoras e trabalhadores mencionados no item 1.  

3. O torneio será realizado em 7 de dezembro de 2019, a partir das 9h, no Centro Olímpico 

da UnB. 

4. A organização vai providenciar a quadra, a rede e as bolas para o jogo. Raquetes e bolas 

para treinamento são de responsabilidade dos participantes.   

Disputa 

5. A competição é realizada em classe única, com a possibilidade de participação de atletas 

iniciantes e avançados.   

6. Os jogos preliminares/classificatórios serão disputados em set único (seis games com 

possibilidade de tiebreak), sem vantagem.   

7. As finais serão no formato pro set (oito games), sem vantagem.  

8. Em caso de igualdade em sete games no formato pro set, a decisão será feita em 

supertiebreak (dez pontos com a necessidade de pelo menos dois pontos de diferença). 

9. Não haverá arbitragem de cadeira. Cabe aos atletas o bom senso nas marcações. 

Eventuais impasses devem ser comunicados à organização. 

10. Será respeitado intervalo mínimo de 15 minutos entre os jogos de um mesmo atleta.   

 

Classificação e critérios de desempate 

 

11. O chaveamento pode ocorrer em confrontos eliminatórios ou com a formação de 

grupos, a depender do número de inscritos.   

12. Na ocorrência de grupos, os critérios de desempate, em ordem, são: confronto direto, 

saldo de games e números de games a favor.    

13. Em casos de WO, o placar registrado será 6 x 1 em favor do atleta presente.  

14. Serão premiados com medalhas ou troféus os três primeiros colocados do torneio em 

cada naipe (feminino e masculino). 

15. Eventuais questões não contempladas neste edital serão avaliadas pela organização.  

 

Diretoria de Esporte e Atividades Comunitárias – DEAC /DAC 


