V COPA LUIZ NORIEGA DE TÊNIS
REGULAMENTO
1. DO TORNEIO
 O Torneio será regido pelo presente regulamento em consonância com normas aprovadas
pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e obedecendo as regras oficiais adotadas
pela entidade. Será aberto a jornalistas, mediante a apresentação de MTb ou DRT.
2. LOCAL / DATA / HORÁRIO
 O evento será realizado nas quadras de saibro do Esporte Clube Sírio, Av. Indianópolis,
1192, SP.
 As partidas serão disputadas de 18 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, com jogos
somente de terças a sextas-feiras, no período das 08 às 14 horas. Não haverá jogos no
feriado de 25 de janeiro.
3. PROVAS
 Serão disputadas as seguintes provas:
Simples: A) Iniciantes; B) Avançados; C) Feminino
Duplas: Chave única
 A critério da organização, as duplas deverão ser sorteadas.
 Os jogos de duplas deverão ser realizados somente após o término da rodada de simples
do dia.
4. INSCRIÇÕES
 Não haverá cobrança de taxa.
 As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail da ACEESP até o dia 11 de janeiro de 2018.
 Informar Nome / Telefone / Prova e confirmar inscrição em contato@aceesp.org.br
 Obs.: Informar também restrição de dia/horário em função de rodízio ou outro motivo.
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5. SISTEMA DE DISPUTA
 Chave simples eliminatória, com todos os jogos disputados em melhor de três sets, sendo
os dois primeiros definidos no tie-break (7pontos) e o terceiro, se necessário, em match
tie-break (10 pontos).
 A critério da organização, em face do tempo, os jogos de DUPLAS poderão ser
disputados em um único set, até 9 games.
 A tolerância será de 30 (trinta) minutos, devendo o tenista se apresentar à arbitragem, 15
minutos antes do horário marcado.
 Obs.: Não haverá rodada dupla de simples (dois jogos no mesmo dia). Certamente uma
de simples e, caso esteja inscrito em duplas, uma dupla. Eventualmente, duas partidas de
duplas poderão ser realizadas no mesmo dia.
6. PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS
 A programação será divulgada diariamente na sede do clube, sites da ACEESP e FPT,
além de enviada a todos via e-mail/WhatsApp.
7. COORDENAÇÃO/DIRETOR DO TORNEIO
 A coordenação geral do evento, bem como direção técnica, ficará a cargo do sr. Nelson
Nastas.
8. PREMIAÇÃO
 Serão premiados os campeões e vices de cada prova.
 Todos os participantes receberão brindes do torneio.
9. ATENDIMENTO MÉDICO
 O Departamento Médico do Esporte Clube Sírio estará à disposição para qualquer
atendimento de primeiros socorros.
10. CASOS OMISSOS
 Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo diretor do
Torneio e representante da ACEESP.
11. DÚVIDAS
 Erick Castelhero (11) 9 9461 0137 / contato@acessp.org.br
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