


1. DAS ETAPAS

1ª Etapa Bohrer Sports:  26,27 e 28 Abril  (Caxias Do Sul);
2ª Etapa Fiorio: 15 e 16 Junho (Flores Da Cunha);
3ª Etapa Bohrer: 26,27 e 28 Julho (Caxias Do Sul);
4ª Etapa Fiorio: 6 e 7 de Setembro (Flores Da Cunha); 
Master Bohrer Sports (8 Melhores Classificados De Cada Categoria); 01,02,03 
Novembro (Caxias Do Sul). 
 
2. DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES

1 Categoria: R$60,00;
2 Categorias: R$100,00;
3 Categorias: R$140,00 (Máximo de 3 categorias por atleta).

3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições nos torneios deverão ser realizadas por telefone, email ou 
presencialmente no lugar de cada etapa, o pagamento poderá ser feito 
antes do primeiro jogo de cada atleta ou antecipado na hora da inscrição; 

Os critérios para inscrição nas etapas serão os seguintes:
• Os atletas poderão se inscrever no máximo em duas categorias de duplas mais 
uma de simples por torneio. obs: não é permitido ao atleta participar em duas 
categorias amadoras (open, b ou c) no mesmo torneio, ex: não poderão se inscrever 
na dupla open e na dupla b, na dupla c e na simples b, na simples c e na dupla d. 
• A dupla que perder por wo e não tiver pago a taxa de inscrição do torneio, ficará 
com sua inscrição bloqueada, não podendo se inscrever nas próximas  etapas até 
quitar essa taxa direto com o organizador da etapa;
• O prazo para cancelamento da inscrição vai até às 12h do dia seguinte ao término 
das inscrições. após esse prazo o atleta entrará no sorteio de chaves e programação 
de jogos.
• Poderá haver troca de parceiro nas duplas antes de começar o torneio, desde que 
respeitado o nível técnico da categoria disputada, apenas avisar a organização do evento; 

4. DAS CATEGORIAS 

As categorias que integram as ETAPAS são as seguintes; 
a) OPEN – Simples e Duplas Masculino e Feminino e Duplas Mistas; 
b) B  – Simples e Duplas Masculino e Feminino e Duplas Mistas; 
c) C – Simples e Duplas Masculino e Feminino e Duplas Mistas;



5. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 

• Em sua primeira fase, as duplas/simples serão divididas em grupos, classificando 
sempre duas duplas/simples para a segunda fase, que serão disputadas chaves em 
eliminatória. 
• Para que saia a categoria, o número mínimo de simples/duplas inscritas será de 03 
(três). 
• A distribuição das simples/duplas nos grupos serão as seguintes:
De 3 a 5 simples/duplas - Todos Contra Todos. 
De 6 a 36 simples/duplas - Divididas em grupos de 3 ou 4 duplas

A definição dos cabeças de chaves de cada grupo na categoria serão escolhidos pelo 
ranking individual (simples) e pela soma dos rankings (para duplas). Na primeira 
Etapa o critério será Ranking Estadual ou critério técnico realizado pela organização 
da Etapa, após a 1ª Etapa fica valendo somente o Ranking do Circuito da Serra de 
Beach Tennis;

* Para confecção dos grupos, se houver 2 grupos, as duas melhores duplas ranqueadas 
encabeçarão os grupos, se houver 3 grupos, as 3 melhores duplas ranqueadas, e 
assim por diante. Os demais serão sorteados nos grupos. 
* Nas chaves eliminatórias, serão cabeças de chaves os melhores classificados dos 
grupos entre os 1º colocados.

6. DO SISTEMA E FORMA DE DISPUTA 

FASE DE GRUPOS: 
Joga-se um set até 6 games com “No-Ad”, havendo empate em 6-6 joga-se um tie-
break até 7 pontos. OBS: Em grupo único de 3 ou 4 duplas, será jogado em dois sets 
curtos até 4 games com “No Ad” (3x3 joga-se um tie-break até 7 pontos), e o terceiro 
set, se for o caso, será jogado um super tie-break até 10 pontos. Em grupo único de 
5 duplas, joga-se um set até 6 games com “No Ad”, como na fase de grupos. 

VENCEDORES: 
a) Grupos de 3, 4 ou 5 duplas; o campeão será o que vencer o maior número de 
partidas, havendo empate serão usados os critérios para desempate. 
b) De 6 a 8 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar uma semifinal. 
c) De 9 a 36 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar a segunda 
fase, que será disputada em uma chave eliminatória. 



FASE ELIMINATÓRIA: 
Será jogado em dois sets curtos até 4 games com “No Ad” (3x3 joga-se um tie-break 
até 7 pontos), e o terceiro set, se for o caso, será jogado um super tie-break até 10 
pontos. OBS: O Diretor juntamente com o árbitro geral do torneio poderá alterar a 
forma de disputa a qualquer momento, para o bom andamento da competição, em 
função das condições climáticas ou outras condições apresentadas.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate das duplas nos grupos realizados, a definição das posições será 
apurada observando-se os seguintes critérios, pela ordem;

1) Em caso de 2 duplas empatadas: - Confronto direto;
2) Em caso de 3 duplas empatadas: - Saldo de Games/Sets (somente entre os 
envolvidos no empate);
a) Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato, ou seja, sets até 6 
games. 
b) Vitória por WO ou desistência sem início do confronto, será considerado como 
vitória por parcial de 6/0. 
c) Nos casos de desistência de alguma dupla durante o jogo, serão computados ao 
vencedor os games faltantes para o término do jogo. Ex: Uma dupla está ganhando 
por 2/1 e a outra dupla desiste, a contagem para efeito de desempate será 6/1. 
d) Se uma dupla desistir ou perder por WO após ter jogado pelo menos um jogo na 
chave, terão todos os seus resultados anulados, para efeito de desempate. 
e) O super tie-break será considerado como “SET”, porém não será considerado na 
contagem de games.

8. DO RANKING 

O Ranking do Circuito da Serra de Beach Tennis será formado pela soma das 4 
ETAPAS + Etapa Master com pontuação em dobro realizadas no ano de 2019.
 
*A pontuação do torneio de duplas vai para cada jogador individualmente, ou seja, cada 
jogador tem sua pontuação independente da dupla (dupla fixa ou não).



9. DA PONTUAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. DA ETAPA MASTER 

Para o Master, que ocorrerá sempre no final do ano, serão convocados os 8 (oito) 
melhores atletas do ranking de cada categoria. Aquele atleta que não puder jogar 
será substituído pelo próximo no ranking, e assim por diante. A pontuação do Master 
será em dobro das Etapas anteriores. 

11. DA ARBITRAGEM 

A programação de jogos, horários e informações sobre chamadas é de inteira 
responsabilidade do árbitro geral e da organização do torneio e deverá estar 
disponibilizada pelo menos 24 horas antes do início dos jogos.

* A arbitragem ficará a cargo de um árbitro geral, 
* Durante a realização do campeonato, o árbitro geral e seus auxiliares são as 
autoridades máximas competentes para dirigir a parte técnica do torneio e tem 
entre suas atribuições o direito de intervir (estando ou não dentro da quadra) em 
qualquer partida que achar necessário, para aplicação das regras, procedimentos e 
código de conduta. 
* O árbitro geral deverá estar sempre presente durante a realização dos jogos e 
completamente a disposição do torneio. 
* Em caso de WO, tão logo esteja esgotado o prazo de tolerância de 15 minutos (caso 
aja quadra livre pra realização do jogo) é obrigação do árbitro geral informar ao 
beach tenista presente sua vitória por ausência do adversário. Em hipótese alguma 
o árbitro geral tem o direito de solicitar ou obrigar o beach tenista presente a esperar 
mais do que previsto em regulamento. Após a aplicação do WO pelo árbitro geral não 
é permitida a realização do jogo mesmo que haja comum acordo entre os jogadores. 
* O atleta/dupla que perder por WO no primeiro jogo, estará eliminado da categoria 
e não poderá jogar os demais jogos do grupo.

ETAPAS PONTUAÇÃO MASTER:

CAMPEÃO - 125 PONTOS CAMPEÃO - 250 PONTOS

VICE - 100 PONTOS VICE - 200 PONTOS

SEMI FINAL – 75 PONTOS SEMI FINAL – 150 PONTOS

QUARTAS – 50 PONTOS QUARTAS – 100 PONTOS

FASE GRUPO – 25 PONTOS FASE GRUPO – 50 PONTOS



Mais Informações:
(54) 3027.3057 - Recepção Bohrer Sports
eduardo@bohrersports.com.br


