XVIII JOGOS AFFEMG
Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais 2018
REGULAMENTO TÊNIS
1 - DO LOCAL
1.1 - Todas as partidas do Torneio estão programadas para serem realizadas em piso
de saibro, em local previamente determinado pela organização.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições deverão ser feitas individualmente para a categoria TÊNIS SIMPLES
ou DUPLAS podendo, neste caso, não havendo dupla formada o atleta apenas indicar
seu interesse em participar do torneio de duplas.
2.2 - As inscrições serão conferidas e conciliadas pela coordenação dos Jogos. O
sorteio das equipes nas chaves e a elaboração de todas as rodadas a serem
disputadas acontecerão na primeira rodada de jogos.
3 - DO TORNEIO
3.1 - O Torneio será realizado entre os associados da AFFEMG em datas e locais a
serem definidos pela Comissão Organizadora dos XVIII Jogos da AFFEMG que, de
acordo com o número de inscritos, definirá a forma de disputa, distribuição das
categorias e elaboração da tabela de jogos.
3.2 - O Torneio será disputado nas modalidades simples masculino, simples
feminino e de duplas.
3.3 - O atleta que se inscrever numa categoria que não atingiu o número suficiente
conforme definidos no item 5.4 poderá fazer a opção para disputa em outra categoria
que será avaliada pela coordenação.
3.4 - O Torneio será regido pelo presente regulamento, elaborado e aprovado pela
Comissão Organizadora, com base nas regras oficiais adotadas pela Federação
Mineira de Tênis.
4 - DA ARBITRAGEM GERAL
4.1 - Caberá à Comissão Organizadora designar o Árbitro Geral do Torneio.
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5 - DAS CATEGORIAS
5.1 - Os jogos serão disputados por categoria nas modalidades simples e duplas. As
divisões das categorias serão conforme o tempo de prática do esporte, tanto para
simples como para duplas, obedecendo a seguinte classificação:
I - CATEGORIA “A” - que praticam o esporte há mais de 2 anos.
II - CATEGORIA “B” - que praticam o esporte há menos de 2 anos.
5.2 - Os atletas que participaram dos jogos da AFFEMG por mais de 2 anos
consecutivos ou alternados na CATEGORIA “B” e que foram finalistas, ou seja, ficaram
em 1º ou 2º colocado nessa categoria, devem necessariamente se inscrever na
CATEGORIA “A”, da mesma forma o atleta que já disputou a CATEGORIA “A” não
poderá disputar a CATEGORIA “B”.
5.3 - A organização do evento poderá indeferir a inscrição ou realocar o atleta para
CATEGORIA que lhe for atribuída em razão do disposto acima.
5.4 - Não serão disputadas as categorias que não receberem o mínimo de 6 (seis)
inscrições.
6 - DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTO AO JOGO
6.1 - As chamadas para as partidas serão de responsabilidade da equipe de
organização. Não serão tolerados atrasos superiores a 15 minutos após a chamada
para os jogos, resultando em WO a favor do atleta (dupla) que assinar a súmula.
7 - DAS INSTALAÇÕES PERMANENTES DA QUADRA
7.1 - As instalações permanentes da quadra incluirão as partes de trás e as partes do
lado, os espectadores, os estandes e as cadeiras dos espectadores, e todas as outras
instalações em volta e acima da quadra, o juiz de cadeira, os juízes de linha, o juiz de
net e os boleiros em suas reconhecidas posições.
7.2 - Em um jogo de simples, jogado com postes de duplas e com postes de simples, o
poste da rede e a parte fora da rede desde o poste de simples será uma instalação
permanente e não será considerada como poste da rede ou parte da rede.
8 - DA TROCA DE LADOS
8.1 - Os jogadores deverão trocar de lado ao fim do primeiro, terceiro, e cada
subsequente game ímpar de cada set.
8.2 - Durante o tie-break, os jogadores deverão trocar de lado após seis pontos.
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9 - FORMA DE DISPUTA
9.1 - A disputa dos games será feita em contagem de vantagem.
9.2 - Na fase Metropolitana e Regional, havendo inscrição de apenas um participante,
este deverá ser classificado para a etapa ESTADUAL, que será realizada em Belo
Horizonte.
9.3 - Se o número de atletas inscritos para disputa de simples for ímpar, um jogador
ficará de bye, por sorteio, na primeira rodada.
9.4 - O Torneio será composto de chaves com jogos eliminatórios simples. Havendo
pequeno número de inscrição, o torneio poderá ser realizado com a formação de
chaves com no máximo 4 participantes, onde todos jogam contra todos.
9.5 - No caso de disputa em chave em que todos jogam contra todos, o campeão de
cada chave será o que conseguir o maior número de vitórias, se persistir o critério
adotado será o saldo de sets, depois os sets positivos, o saldo de games e por último
os games positivos, respeitando essa ordem.
9.6 - A partida suspensa ou adiada por motivo de força maior terá seu prosseguimento
respeitando-se a contagem e posição dos atletas em que foi interrompida.
9.7 - O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 minutos. A troca
de lado não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e meio.
9.8 - Todas as finais de simples categoria A e B, feminino, e duplas categoria A e B
serão realizadas em um único dia, em Belo Horizonte.
9.9 - Não havendo número de inscrições suficientes para formação de chaves para
categoria de DUPLAS tanto para CATEGORIA “A” quanto para “B”, será PROPOSTO
aos inscritos que o torneio de duplas seja formado por sorteio dentre os interessados
em formar uma categoria única de disputa.
10 - DOS UNIFORMES E MATERIAIS
10.1 - As bolas serão distribuídas pela organização do Torneio e serão de modelo
próprio para o piso de saibro.
11 - DO NÚMERO DE SETS E GAMES
11.1 - Os jogos serão realizados em um único set de 8 (oito) games, vencendo a partida
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o tenista que atingir esse número primeiro. Se houver empate em 7 X 7, será disputado
um tie break de 7 pontos.
11.2 - As finais também serão realizadas em um único set de 8 (oito) games. Havendo
empate em 7 X 7, será disputado um tie break de 7 pontos.
12 - DOS PARTICIPANTES
12.1 - Se houver necessidade da formação dos grupos em que todos jogam contra
todos, obedecer-se-á a seguinte organização:
Grupos com:
I - 06 (seis) jogadores, dois grupos de três.
II - 07 (sete) jogadores, dois grupos, sendo, o grupo A com 04 (quatro) jogadores e o B
com 03 (três) jogadores.
III - 08 (oito) jogadores ou mais, chave de eliminatória simples.
12.2 - Todo tenista ao confirmar sua participação, deverá declarar ter conhecimento
total das regras do esporte e, automaticamente, deverá aceitar e se submeter ao
presente regulamento e ao regulamento geral.
13 - CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
13.1 - Fica definido como critério de classificação para Fase Estadual e como critério de
premiação na fase Regional e na fase Estadual como 3º colocado de cada categoria o
atleta que perder para o campeão daquela fase.
13.2 - Se a derrota na semifinal for por motivo de WO, o derrotado por ter sido
eliminado da competição não será reconhecido como 3º colocado, mesmo que tenha
perdido para o campeão da categoria.
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - A inscrição do atleta na prova implica a aceitação deste regulamento e seu total
entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização por meio
do endereço eletrônico eventos@affemg.com.br ou do telefone (31) 3289-5709.
14.2 - A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento
e possíveis recursos impetrados e, inclusive, poderá promover alterações que se
fizerem necessárias para a manutenção dos Jogos.
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