ASSOCIAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rei e Rainha do Beach Tennis 2019 (RJ)
Regulamento 2019
1) Modalidades e Categorias:







1a) – Duplas Masculina e Feminina: A (Avançada), B (intermediário) e C (Iniciante) - Os atletas
que foram promovidos durante o ano de 2019 na sua modalidade e em caso de número inferior
a 8 Jogadores (Masculina e Feminina), estas vagas serão preenchidas pelos primeiros do Ranking
da respectiva Categoria.
1b) – Dupla Mista: A (Avançada), B (intermediário) e C (Iniciante) - Os atletas que foram
promovidos durante o ano de 2019 na sua modalidade e em caso de número inferior a 8
Homens e 8 Mulheres, estas vagas serão preenchidas pelos primeiros do Ranking da respectiva
Categoria.
Obs: Os jogadores reclassificados não terão direito a jogar o Rei ou Rainha da Praia, pois se trata
de uma correção de nível e não uma promoção devido à evolução do Jogador.
1c) – Dupla Máster – 40MF, 45MF, 50MF, 55MF, 60MF e 65M. Os 5 Primeiros do Ranking de
2019 de cada Categoria.

2) DATAS:



2a) Duplas Masculina, Feminina e Mista nos dias 30/11 e 01/12
2b) Duplas MASTER nos dias 07 e 08/12, com jogos a partir das 8hs.

3) Inscrição: Os atletas Classificados devem preencher a ficha de inscrição pelo Site e enviar o
comprovante do depósito pelo email abterj@gmail.com até a data estipulada no site.
4) Suplentes: Deverá existir para caso de desistência ou contusão.
5) Formação dos Grupos


5a) Masculinos e Femininos Amador:

- Fase Classificatória: Todos com todos e contra todos dentro do próprio grupo.
• Grupo “A”: (1º – 4º – 5º – 8º) colocados no Ranking ABTERJ
• Grupo “B”: (2º – 3º – 6º – 7º) colocados no Ranking ABTERJ
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- Fase Final: Todos com todos e contra todos dentro do próprio grupo.
• Grupo “C”: 1º e 2º do “A” e “B”.
5b) Misto Amador:
- Fase Classificatória: Todos com todos e contra quase todos dentro de seu grupo, sendo 3 jogos contra
duplas de seu grupo e 1 jogo contra dupla do outro grupo, mas sempre contra duplas e jogadores
diferentes.

• Grupo “A”: (1ºM - 4ºM - 5ºM - 8ºM - 2ºF - 3ºF - 6ºF - 7ºF) do Ranking ABTERJ
• Grupo “B”: (1ºF - 4ºF - 5ºF - 8ºF - 2ºM - 3ºM - 6ºM - 7ºM) do Ranking ABTERJ
- Semi Final: Jogo único
• Semi-Final 1 – (1ºM, GA e 1ªF, GB) X (2ºM, GA e 2ªF, GB)
• Semi-Final 2 – (1ºM, GB e 1ªF, GA) X (2ºM, GB e 2ªF, GA)
- Fase Final: Jogo único
• Final – (Venc.M,SF1 e Venc.F, SF2) X (Venc.F, SF1 e Venc.M, SF2)


5c) Master, Fase única
• Chave Masculina e Feminina: Grupo “A”: (1º - 2º - 3º - 4º - 5º)

Obs: Caso haja empate na última colocação, será definido por confronto direto, com parceiro a escolher
dentro do próprio Ranking da respectiva categoria e que não esteja Classificado para a própria
competição. O confronto deverá ser realizado antes do dia da competição e em caso da não realização
do confronto será realizado um sorteio.
6) Para os demais casos não relatados aqui, prevalecerá o Regulamento do Circuito.
7) O Jogador que for desclassificado por conduta ou abandonar não terá direito ao prêmio.
8) Em caso de contusão, a partida prossegue com o jogador reserva, mantendo todo o placar já
conquistado, no jogo e na competição. (Premiação dividida de acordo com o número de jogos realizados
por cada jogador).
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