REGULAMENTO DO CIRCUITO RJ DE BEACH TENNIS (ABTERJ)
1 – ASSOCIAÇÃO DE BEACH TENNIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1.1) Circuito, Torneios e Chancela.
A ABTERJ realizará em 2022 um Circuito com Competições Amadoras de Duplas,
Simples, de Equipes e quando possível de Duplas Profissionais e está aberta a novos torneios de
produção independente ou em conjunto, desde que preencham os requisitos mínimos para ser
válido para o Ranking da ABTERJ.
1.2) Requisição de Torneio
Os interessados em realizar Torneios válidos para o Ranking da ABTERJ devem entrar em
contato para solicitar a data e escolher o formato desejado. Os Torneios organizados por
entidades, associações, ligas ou empresas, que estejam em conformidade com o regulamento
adotado pela ABTERJ e que cumpram os requisitos de exigências para realização de Torneios
receberão a chancela da ABTERJ e valerão pontos para o ranking.
1.3) Publicação do evento
Todos os Torneios realizados no Rio de Janeiro e informados à ABTERJ poderão ser
adicionados ao calendário de 2022 do Estado no Rio de Janeiro. Entretanto, apenas os
chancelados pela ABTERJ valerão pontos para o Ranking e terão as suas inscrições sendo
realizadas diretamente no site oficial da ABTERJ, devendo os jogadores preencher o formulário
oficial corretamente e enviar o comprovante de depósito até a data limite da Etapa em disputa.
1.4) Categorias em competição
As categorias aprovadas:
• Dupla Masculina, Dupla Feminina (PRO, A, B, C, D, FUN e MASTER 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70)
• Dupla Mista (OPEN, A, B, C, D, FUN e MASTER 40, 45, 50, 55 e 60)
• Simples Masculina e Simples Feminina (OPEN, A, B, C e D)
• Dupla Infantil - (Sub 18, 16, 14)
Obs.: Pró e Open se equivalem, porém a Open não haverá prêmio oferecido

2 - REGRAS e REGULAMENTOS GERAIS DO CIRCUITO
2.1) Regras do Beach Tennis ITF

https://www.itftennis.com/media/6134/itf-rules-of-beach-tennis-2021.pdf
Tradução via CBT

http://www.cbt-tenis.com.br/arquivos/beachtenis/beachtenis_5ee38447d236d_1206-2020_10-33-59.pdf
2.2) Sistema de Disputa das Etapas para as Categorias Amadoras.

MODALIDADES DUPLA ou SIMPLES: Mínimo de 3 Equipes inscritas para validação da categoria.
• 3 Duplas - sistema de grupo único jogado em 2 turnos e a final realizada entre os
vencedores de cada turno, caso a mesma dupla vença os dois turnos, ela será campeã
por antecipação. Todos os jogos realizados
• 4 ou 5 Duplas, sistema de grupo único, sendo 1 Set de 6 games por confronto.
• A partir de 6 Duplas, dividido em 2 fases, a primeira fase em grupos de 3 ou 4 Equipes,
onde todas as Equipes do mesmo grupo jogam entre si sempre classificando 2 Equipes
por grupo e a segunda fase em eliminatória simples. Todos os jogos disputados em um
único set de 6 Games.
• Na Simples será de 6 Games e o Tie-break será jogado no 5x5.
2.3) Sistema de Disputa das Etapas para as Categorias Profissionais.
MODALIDADE DUPLA ou SIMPLES: Mínimo de 3 Equipes inscritas para validação da categoria.
• A partir de 3 até 5 Equipes, sistema de grupo único e confronto em melhor de 3 Sets.
• A partir de 6 até 8 Equipes, dividido em 2 fases, a primeira fase em grupos de 3 ou 4
Equipes onde todas as duplas ou atletas do mesmo grupo jogam entre si em um único
set de 8 games. Classificam-se 2 Equipes ou atletas de cada grupo para a segunda fase,
que é jogado em eliminatória simples e os jogos serão em melhor de 3 Sets.
• A partir de 9 até 16 Equipes, os jogos serão em eliminatória simples e melhor de 3 Sets.
• Os jogos de Duplas serão em 3 Sets com Match tie-break, exceto* a 1ª Fase com 6 a 8
Duplas, que jogarão 1 de Set 8 Games.
• Os jogos de Simples, todos em 1 Set de 8 Games, com o Tie-break jogado no 7x7.
2.4) Sistema de Disputa para o CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
MODALIDADE DUPLA MASCULINA e FEMININA: Mínimo de 6 Duplas para validar a categoria.
• Início para depois do Carnaval.
• Apenas os Jogadores já cadastrados e com Categorias já definidas pelo Sistema ABTERJ
poderão participar do Campeonato.
• Sistema de todos contra todos, com turno e returno.
• A Dupla terá que definir seu local de jogo
Todos os confrontos serão em melhor de 3 Sets normais.
2.4) Cabeças de chave Profissional.
1. Os 2 atletas que possuem ranking no Circuito RJ de Beach Tennis ou ITF, Vide Anexo 1.
Primeiro pela soma das posições no ranking, em caso de empate, prevalece o melhor
Ranking ITF, na ausência deste, o Melhor Ranking ABTERJ, soma dos pontos, persistindo
o empate, sorteio.
2. Somente 1 dos(as) atletas possui ranking no Circuito RJ de Beach Tennis e/ou ITF, em
caso de empate prevalece o Ranking ITF, persistindo o empate, sorteio.
3. Atletas sem ranking no Circuito RJ de Beach Tennis e/ou ITF, sorteio.

2.5) Cabeças de chave Amador.

1. Os 2 atletas que possuem ranking no Circuito RJ de Beach Tennis. Primeiro pela soma
dos pontos individuais de cada um dos atletas. Persistindo o empate, verifica-se o
resultado no último Torneio e assim sucessivamente, persistindo os empates no ano,
haverá sorteio.
2. Somente 1 dos(as) atletas possui ranking no Circuito RJ de Beach Tennis, em caso de
empate na posição, verificar o último Torneio ABTERJ e assim sucessivamente,
persistindo o empate no ano, haverá sorteio.
3. Atletas sem ranking no Circuito RJ de Beach Tennis, sorteio.
2.6) Categoria Profissional, Chave principal e Qualifying.
A Modalidade terá o limite máximo de 16 Equipes como Padrão e quando houver o
Qualifying o novo limite será informado e a Chave Principal será da seguinte maneira:
• 12 pelo Ranking definido pelo item 2.4 acima.
• 02 pelo Qualifying.
• 02 Wild Card.
• O Qualifying será sempre jogado no dia anterior ao início dos jogos. Quando sua chave
tiver até 8 Equipes, será jogado em 3 Sets com Match tie-break, mas para chaves com
mais de 8 Equipes, será jogado em 1 Set de 8 Games, prevalecendo o limite máximo de
16 Equipes no Qualifying.
• Em função do limite de vagas, com ou sem Qualifying, a ordem da inscrição (Inscrição
= preenchimento da ficha, pagamento e envio do comprovante à organização) é o
primeiro critério de garantia de participação da Equipe ou atleta no Torneio e só
depois, será usado o critério do item 2.4.
2.7) Categoria Amadora.
Caso haja limite de inscrição para as Categorias Amadoras, este estará informado no site
e no formulário de inscrição online, passando a ordem da inscrição como primeiro critério de
garantia de participação da Equipe no Torneio e só depois será usado o critério do item 2.4, leiase Inscrição = preenchimento do formulário de inscrição online, pagamento e envio do
comprovante à organização.
2.8) Jogadores e participação.
•
•
•

Qualquer Jogador pode participar dos Torneios do Circuito ABTERJ e estar no seu
Ranking, mesmo os atletas que não tenham residência comprovada no Estado do RJ.
Somente Atletas com residência comprovada no estado do RJ poderão participar do Rei
e Rainha do Beach Tennis Amador e do Título de Campeão do Circuito RJ de Beach
Tennis, já nas Categorias da MASTER todos poderão pois será BR MASTER e não RJ.
O jogador estará impedido de participar do Circuito RJ Beach Tennis quando estiver em
situação irregular com a ABTERJ. Entende-se por situação irregular: 1- Débito financeiro
devido à inadimplência de inscrição ou de prejuízos financeiros causados ao Torneio ou
a participantes. 2- Por questões de indisciplina ocorridas antes, durante ou depois do
Torneio a um Jogador, torcedor ou qualquer membro da Organização do Torneio e/ou
da ABTERJ.

2.9) Distribuição das Equipes nos grupos.

As equipes serão divididas em grupos com 3 ou 4 equipes, iniciando-se com os cabeças
de chave que ocuparão a primeira posição de cada grupo e as demais vagas sorteadas entre as
demais equipes.
2.10) Formato em duas fases.
As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para fase eliminatória.
2.11) Critério de desempate (Fase de Grupos).
1º Critério - Número de vitórias.
2º Critério - Saldo de Sets.
3º Critério - Saldo de games.

4º Critério - Confronto Direto.
5º Critério - Ranking, a exemplo do item 2.4.
6º critério – Sorteio ou Mais Velho (Individual)

Importante: Havendo grupos com 3 e 4 duplas na mesma categoria, será utilizado o critério de
Game Average para definição das posições dos primeiros colocados na segunda fase, inclusive
no critério de Vitórias. O segundo colocado será direcionado para a chave oposta do primeiro
colocado de seu grupo, evitando assim a repetição de confronto antes da Final.
2.12) Tempo de Tolerância.
•

•

Serão concedidos 15 minutos de espera antes da aplicação do W.O. nas Categorias Pró
e A. Nas demais Categorias, caso a sequência dos jogos possa ser alterada sem acarretar
atraso no Torneio, não será aplicado o W.O. de imediato, dando a dupla mais tempo
para chegar.
O W.O. nas Categorias Pró e A elimina a dupla na fase de grupos zerando todos os seus
resultados, inclusive para seus adversários. Nas demais Categorias, o W.O. não causa
eliminação na fase de grupos desde que um dos jogadores da Equipe esteja presente, o
placar será a média de 6x0 e os demais resultados dos envolvidos.

2.13) Alteração de Duplas.
Após a realização do sorteio, a alteração nas duplas não mais poderá ocorrer na
Categoria Profissional, apenas a substituição por nova dupla em caso de W.O., ficando vetada a
substituição de apenas um dos atletas. Nas categorias amadoras será permitida a substituição
do parceiro (sem transferência de crédito) e depois da dupla por inteira. Caso essa substituição
possa alterar a sequência dos cabeças de chave no Torneio, haverá o remanejamento destes
obedecendo a nova ordem, desde que não se tenha iniciado qualquer jogo do torneio. Deve ser
respeitado o prazo de assinatura do Alternate List (critério por ordem de chegada), que será
aberto 30 minutos antes do início da categoria e fechado 5 minutos antes do primeiro jogo. No
caso de substituição de parceiro, esta poderá ser feita até 1 minuto antes do horário do próprio
Jogo.
2.14) Tipo de Bolas.
Devem ser utilizadas bolas específicas para o Beach Tennis. Não poderá haver alteração
no tipo de bolas durante todos os jogos de um torneio, exceto no caso de força maior.
2.15) Flexibilização.

Todos os Torneios realizados pela ABTERJ ou em conjunto ou apenas Chancelados,
poderão ter alterações no Regulamento original do Circuito, mas quando assim for deverá ser
informado na ficha de inscrição e no Regulamento próprio do Torneio, deixando claro aos atletas
da existência destas alterações. Porém para pontuar integralmente no Ranking da ABTERJ, esta
alteração nunca poderá ser à menor do Regulamento Original, porém quando assim for a ABTERJ
informará o quanto valerá para o Ranking.
2.16) Premiação.
Troféus ou Medalhas para Campeões e Vices em todas as Categorias e também para a
Categoria Profissional Masculina e Feminina haverá prêmio mínimo de R$3.000,00 para ser
dividido da seguinte maneira: Campeão R$1.000,00 e Vice R$500,00 ; respeitando o quorum
mínimo de 6 duplas para pagamento Integral do Prêmio (100%), para 5, 4 ou 3 duplas o
pagamento será de 50% do Prêmio.
Para premiações acima de R$3.000,00 ; o valor e a sua divisão deverão ser informadas
pela Organização e/ou ABTERJ. Ressaltando que o valor mínimo estipulado nunca poderá ser
inferior a R$1.000,00 para Campeão e a R$500,00 para Vice, e que o percentual pago deverá ser
estabelecido de acordo com o quorum atingido em cada categoria especifica.

3) INSCRIÇÃO:
O valor Padrão das inscrições em 2022, nas categorias sem premiação, será de R$95,00
para cada Jogador por categoria, podendo haver desconto a partir da segunda categoria.
Quando assim for, será informado na página do Torneio ou na ficha de inscrição o valor de
R$50,00 pra a segunda categoria. Estes são os valores padrão para pagamentos efetuados
dentro do prazo estipulado. Após este prazo, o valor a ser pago pelo Jogador será de R$110,00
por cada categoria. Para as categorias com premiação em dinheiro, o valor padrão será de
R$110,00 até o prazo e depois do prazo será de R$130,00. Os valores poderão sofrer alterações
e nestes casos deverá estar informado na ficha de inscrição e no Regulamento do Torneio para
não deixar dúvidas.
A diferença de R$20,00 sobre a Categoria Amadora quando houver, será destinada a um
fundo de ajuda para pagar a premiação de outros Torneios do Circuito (no ano vigente),
organizados exclusivamente pela ABTERJ, e que não conseguiram apoio ou patrocínio para o
prêmio. Em caso de sobra destes recursos, eles serão destinados ao Rei e Rainha do Beach Tennis
do Circuito Profissional, respeitando neste caso, em separado, a arrecadação dos homens e das
mulheres.
Não será permitida a transferência de crédito em hipótese nenhuma após o sorteio das
chaves.
O cancelamento só é permitido até a data de encerramento das inscrições e a
transferência de crédito só é permitido até o sorteio.
O não comparecimento da dupla ou do jogador, mesmo que comunicado à Direção da
ABTERJ ou ao Organizador, não isenta do pagamento e nem permite transferência de crédito,
quando este for avisado depois do sorteio, ficando a dupla ou o jogador impossibilitado de novas
inscrições até o pagamento do torneio em questão.

4) RANKING ABTERJ

Todos os atletas que participarem dos torneios oficiais da ABTERJ terão seus pontos
incluídos no Ranking do Circuito RJ de Beach Tennis, onde os 75% melhores resultados entre os
Torneios realizados nos últimos 12 meses serão computados a cada semana, vide anexo 2. O
Ranking é individual, sendo atualizado em até 7 dias pós Torneio no site oficial da ABTERJ.
4.1A) Pontuação das Etapas das Categorias Amadoras, Máster e da Profissional Básica, com
premiação de R$3.000,00 a R$5.999,99.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeão – 150
Vice Campeão – 110
3º Lugar – 80
A seguir – 55
A seguir – 35
A seguir – 25
A seguir – 15
W.O. 1º Jogo – 05
W.O. nas demais rodadas – Pontuação da rodada anterior.

4.1B) Pontuação da Categoria Profissional para premiação de R$6.000,00 a R$9.999,99 e do
CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeão – 200 - CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
Vice Campeão – 150 - CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
3º Lugar – 110 - CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
A seguir – 80 - CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
A seguir – 55 – Continuação no anexo 3 para o CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR.
A seguir – 35
A seguir – 25
A seguir – 15
W.O. 1º Jogo – 05 (Profissional)
W.O. nas demais rodadas – Pontuação da rodada anterior (Profissional).

4.1C) Pontuação da Categoria Profissional para premiação a partir de R$10.000,00 e do
Panamericano Master RIO 2022.
• Campeão – 260
• Vice Campeão – 200
• 3º Lugar – 150
• A seguir – 110
• A seguir – 80
• A seguir – 55
• A seguir – 35
• A seguir – 25
• A seguir – 15
• W.O. no 1º Jogo – 05
• W.O. nas demais rodadas – Pontuação da rodada anterior.
4.2) Bonificação na Pontuação do Ranking.

Existirão outras competições promovidas pela ABTERJ que poderão pontuar para o
Ranking do Circuito em forma de Bônus ou igual ao Torneio, mas quando assim for será
informado no Regulamento. No Torneio de Equipes cada vitória conquistada pela dupla ou atleta
poderá valer até 10 pontos de bônus no Ranking, como se segue: Melhor 3sets = 10pts ; 1 Set
de 8 Games = 7pts ; 1 Set de 6 Games = 5pts ; 1 Match Tiebreak = 2pts e 1 Tiebraek = 1pt
4.3) Regra de acesso nas Categorias Amadoras.
Os jogadores estarão sendo promovidos para a categoria superior a qualquer momento
do Circuito, e ela poderá acontecer de duas maneiras, uma determinada pela “Comissão
Técnica” (Item 4.5 e 4.6) e a outra quando o jogador atingir um número específico de “créditos”,
onde cada categoria tem sua quantidade própria para ser promovido, variando também entre
uma a três modalidades e o período em questão, exceto a Categoria D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoria D Padrão, Composta ou Completa, sempre que conquistar 2 Finais.
Categoria C Padrão
4 créditos em 6 meses ou
6 créditos em 12 meses.
Categoria C Composta 6 créditos em 6 meses ou
9 créditos em 12 meses.
Categoria C Completa 8 créditos em 6 meses ou
12 créditos em 12 meses.
Categoria B Padrão
6 créditos em 6 meses ou
9 créditos em 12 meses.
Categoria B Composta 9 créditos em 6 meses ou
13 créditos em 12 meses.
Categoria B Completa 12 créditos em 6 meses ou
18 créditos em 12 meses.
Categoria A Padrão
8 créditos em 6 meses ou
12 créditos em 12 meses.
Categoria A Composta 12 créditos em 6 meses ou
18 créditos em 12 meses.
Categoria A Completa 16 créditos em 6 meses ou
24 créditos em 12 meses.

Os créditos serão ganhos pelos Jogadores que chegarem à final com pelo menos 4
vitórias conquistadas no torneio, (sem contar W.O.), como explicado a seguir:
• Final com 4 vitórias
1 crédito conquistado
• Final com 5 vitórias
2 créditos conquistados
• Final com 6 vitórias
3 créditos conquistados
4.4) Regra de decesso ou revisão nas Categorias Amadoras e Profissionais.
•
•
•
•
•

Os jogadores poderão pedir a revisão da Categoria a qualquer momento, desde que:
Fiquem 12 meses sem jogar nenhum Torneio existente.
Nos últimos 3 Torneios jogados completos, não venceu nenhum Set, excluindo o W.O.
Nos últimos 4 Torneios jogados completos, só venceu 1 Set, excluindo o W.O.
Nos últimos 5 Torneios jogados completos, só venceu 2 Sets, excluindo o W.O.
Nos últimos 6 Torneios jogados completos, só venceu 3 Sets, excluindo o W.O.

4.5) Estreante ou retornando ao Circuito ABTERJ.
A Comissão Técnica do Circuito RJ de Beach Tennis após ou durante o próprio Torneio,
desde que não traga prejuízo ou atraso ao Torneio, deverá confirmar ou reclassificar todos os
Jogadores que estão entrando no Circuito pela primeira vez ou retornando depois de longo
tempo afastado, não precisando acatar o tempo de parâmetro do item 4.3 ou 4.4 acima.
4.6) Jogando na Categoria Superior no Circuito ABTERJ.

Ao chegar entre os 4 melhores da Categoria Superior com pelo menos duas vitórias
sobre jogadores desta Categoria, ou 3 vitórias chegando em qualquer posição, o Jogador estará
automaticamente promovido a esta Categoria Jogada. Não valida para a Categoria Mista Open,
por não haver premiação em dinheiro, não caracterizando assim a Categoria Pró.

4.7) Relação dos Jogadores e suas respectivas Categorias.
No site da ABTERJ existe uma relação dos Jogadores e suas categorias. Esta relação limita
a Categoria mínima do Jogador, pois vale lembrar que não é proibido o jogador participar das
Categorias acima da definida no site, apenas é proibido descer de nível.
Não haverá punição de imediato ao jogador, mas ele não poderá seguir na Categoria
escolhida e se for possível ele será remanejado a sua categoria respectiva, desde que não traga
prejuízo ao andamento do Torneio. Porém a reincidência do fato fará com que ele e/ou a sua
Dupla, além de desclassificada do Torneio no momento da sua descoberta, não haverá
substituição e/ou devolução da inscrição à Dupla, poderão até serem suspensos do Circuito.

5) DIRETOR e ORGANIZADOR do TORNEIO e do CAMPEONATO ESTADUAL.
5.1) Responsabilidades do Diretor ou Organizador.
As responsabilidades do Diretor de Torneio consistem em gerenciar todas as etapas de
execução do torneio, tais como: inscrição, divulgação, arbitragem, infra-estrutura, montagem e
manutenção das quadras, disposição das quadras, cumprimento do cronograma e de todos os
requisitos mínimos expressos no formulário de solicitação de evento.
5.2) Decisões em torneios oficiais.
Diretor do Torneio: total autonomia para tomar decisões durante o torneio, que tenham como
objetivo o bem-estar dos atletas e credibilidade das instituições envolvidas,
respeitando este regulamento e as regras estabelecidas na divulgação do evento.
O Diretor do Torneio fica impedido de participar do torneio como atleta e não poderá
exercer outra função na organização do evento.
Árbitro Geral: cada torneio oficial da ABTERJ contará com pelo menos um árbitro geral
qualificado, que será responsável por monitorar os jogos, fazer cumprir o Regulamento
Oficial do Circuito, a Regra do Esporte, cumprir o cronograma previsto e consolidar os
resultados. O Árbitro Geral tem autoridade para tomar qualquer decisão que esteja
prevista nas regras oficiais dos torneios da ABTERJ. Caso exista ocorrência não
prevista nas regras oficiais, o árbitro tem autoridade para apresentar a decisão
final, tendo a obrigação de dirimir todas as dúvidas dos atletas envolvidos e
divulgar sua decisão, sempre que solicitado. O Árbitro Geral fica impedido de participar
do torneio como atleta e não poderá exercer outra função na organização do evento.
Fica a critério da organização da ABTERJ ou do Evento, além de qualquer alteração na
programação, no formato e na forma de disputa das etapas ou do CAMPEONATO ESTADUAL
em virtude das condições climáticas, autorizar o término da competição com luz artificial.
5.3) Ajuda Técnica Externa.

Durante toda a partida, incluindo aquecimento, tempo técnico, tratamento médico e
trocas de lado, não será permitida a transmissão de instrução aos atletas, sofrendo penalidade
do código de conduta. Apenas em Competições por Equipe é permitida a comunicação com os
jogadores e esta apenas nas viradas de lado no Set e quando houver intervalo.
5.4) Atendimento Médico.
Os atletas poderão receber atendimento de fisioterapeutas ou médicos durante 5
minutos e por no máximo 1min e 30seg nas viradas de lado, ficando restrito a, no máximo, 3
atendimentos por partida. No caso da necessidade de mais atendimentos, a dupla será
desclassificada por falta de condicionamento físico.
5.5) Acidentes durante a partida.
Se a lesão do atleta for ocasionada por objetos pontiagudos, pedras ou outros detritos
encontrados na areia da quadra ou no local de realização, ele terá um tempo maior, mas limitado
em 30 minutos para sua recuperação e atendimento médico, mas se mesmo assim permanecer
impossibilitado para prática do esporte, a dupla será eliminada do torneio.
5.5) Comissão Técnica.
A Comissão Técnica do Circuito RJ de Beach Tennis é formada pelos membros da ABTERJ.
6) ATLETAS
6.1) Direito de Imagem.
O atleta ao completar o processo de inscrição em torneios da ABTERJ, está autorizando
o uso de sua imagem em todo e qualquer material entre fotos, documentos, transmissões ao
vivo e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e
institucional da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do RJ). Sejam essas destinadas à
divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não
haja desvirtuamento da sua finalidade.
6.2) Traje.
Os atletas deverão utilizar o traje adequado para a prática do esporte, ficando
expressamente vedado a utilização de tênis ou qualquer calçado, sendo permitido apenas
sapatilhas próprias para areia.
Fica expressamente proibida a participação do atleta na premiação sem o traje
adequado, composto no mínimo de camiseta própria ou do evento quando existir, além de short
ou saia.
Para os eventos que distribuírem camisetas aos atletas, a organização poderá exigir a
utilização da mesma pelos atletas durante os jogos, durante as semifinais e finais, assim como
durante a cerimônia de premiação.

6.3) Código de conduta.
Serão consideradas atitudes antidesportiva, passíveis de penalidades disciplinares:

I. Ofender, agredir ou desrespeitar o atleta adversário, o parceiro, o árbitro geral, o público em
geral e/ou a organização do torneio.
II. Atitudes ou intimidações contra adversários ou parceiros.
III. Execução de gestos ou palavras obscenas.
IV. Abuso de bola, de raquete ou de acessórios próprios ou de terceiros, como também de
danificar cadeiras ou qualquer infra-estrutura do torneio.
V. Receber instruções de terceiros, salvo competições por Equipes.
6.4) Penalidades Disciplinares.
Dependendo da gravidade do abuso ao código de conduta, serão aplicadas aos atletas
as seguintes penalidades:
Primeira Penalidade - Aviso: alertado da gravidade da infração.
Segunda e demais Penalidades – Perda de ponto envolvido na disputa em questão.
Penalidade Definitiva – O Árbitro poderá eliminar a dupla pela constante repetição da infração
ou até pela variação de infrações do código de conduta, como também poderá fazê-lo de
imediato, dependendo da intensidade da infração. O fato será posteriormente relatado à
Comissão da ABTERJ para julgamento. A Comissão poderá decidir por afastar ou apenas alertar
o atleta ou a dupla para outras possíveis punições.
6.5) Comitê Disciplinar.
O Comitê Disciplinar é formado pelos 3 membros da ABTERJ e até 3 Jogadores
Profissionais ou Professores de Beach Tennis, e tem autonomia para avaliar os casos de
indisciplina. Nestes casos, o Comitê pode descredenciar o atleta por um período a ser
determinado. O atleta, durante o período do julgamento, que não poderá passar de 30 dias, terá
todas as suas atividades e registros no site oficial da ABTERJ bloqueados. O atleta, dependendo
da gravidade do julgamento poderá ter a eliminação dos pontos no ranking, suspensão e/ou
proibição de participação nos eventos oficiais da ABTERJ por um período ou até em definitivo,
dependendo da gravidade do fato.
6.6) Recurso.
Todos os atletas terão direito a recorrer em relação à medida imposta pelo Comitê
Disciplinar com até sete dias após a aplicação da penalidade. O recurso será julgado e aprovado
por unanimidade pelo Comitê Executivo da ABTERJ para a sua readmissão.
7) CASOS OMISSOS.
Os casos omissos no Regulamento deverão ser incluídos ao longo do ano com registro
de data da sua inclusão. Estes, de imediato serão resolvidos pelo Árbitro Geral, ficando a critério
do Árbitro consultar ou não a Comissão Técnica durante o Torneio, aos que estiverem presentes,
ou até após, se o achar necessário.

ANEXO 1 - Em caso de atletas com ranking ITF Beach Tennis, utilizar os parâmetros da tabela
abaixo:

Ex: Atleta X (10º ITF Beach Tennis) assume a pontuação/colocação do atleta número 1º do
RANKING ABTERJ.
RANKING ITF BEACH TENNIS
1º - 10º
11º - 20º
21º - 30º
31º - 40º
41º - 50º
51º - 60º
61º - 70º
71º - 80º
81º - 90º
91º - 100º
101º - 110º
111º - 120º
121º - 130º
131º - 140º
141º - 150º
151º - 160º
161º - 170º
171º - 180º
181º - 190º
191º - 200º

RANKING ABTERJ
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ANEXO 2 – Para a Formação do Ranking ABTERJ, utilizar os parâmetros da tabela abaixo:

NÚMERO DE TORNEIOS REALIZADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ANEXO3 – CAMPEONATO ESTADUAL AMADOR
MODALIDADE DUPLA MASCULINA e FEMININA:
• Abertura das Inscrições dia 19 de Fevereiro

NÚMERO DE TORNEIOS CONTABILIZADOS
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
9

•
•
•
•
•

Término das Inscrições dia 8 de Março
Início dos Jogos a partir do dia 12 de Março.
Término dos Jogos dia 17 de Novembro.
Mínimo de 5 e máximo de 10 Duplas por Categoria.
Apenas os Jogadores já cadastrados e com Categorias Definidas pelo Sistema ABTERJ
poderão participar do Campeonato.
• A Dupla terá que definir seu local de jogo.
• Sistema de todos contra todos, com turno e returno.
• Todos os confrontos serão em melhor de 3 Sets normais.
• A bola a ser usada será definida pelo mandante do Campo, quando não for fornecida
pela ABTERJ ou seu apoiador e deve ser comunicada ao adversário na marcação.
• As próprias duplas marcarão seus confrontos e comunicarão a ABTERJ o local e hora por
email ou por um grupo criado no Whatsapp. Após o término do jogo, ambas as duplas
terão 24hs para comunicar o resultado.
• A premiação será realizada junto com os melhores do Ano na Festa de Encerramento.
• Critério de Classificação do Campeonato:
1º Critério - Número de vitórias.
4º Critério - Confronto Direto.
2º Critério - Saldo de Sets.
5º Critério – Saldo de Sets dos Confrontos.
3º Critério - Saldo de games.
6º critério – Saldo de games dos confrontos.

Pontuação do Campeonato Estadual 2022.
• Campeão – 200
• Vice Campeão – 150
• 3º Lugar – 110
• 4º Lugar – 80
• 5º Lugar – 60
• 7º Lugar – 50
• 8º Lugar – 40
• 9º Lugar – 30
• 10º Lugar – 20
• Desistência - 5
• Desclassificado - 0

