
 

 

 

 

Regulamento do 7º Open de Tênis de Aguiar da Beira 

 

1 – Nome do Evento: 7º Open de Tênis de Aguiar da Beira 2018 

2- Data: 18 de Agosto de 2018, com início as 9h. 

3 – Localidade: Aguiar da Beira (Complexo Desportivo, Junto às piscinas municipais) 

4 – Escalões: Aberto a todos os jogadores de tênis, masculinos ou femininos, nos escalões de seniores 

singulares (Maiores de 18 anos), podem participar menores de 18 anos desde que com autorização escritas 

pelos pais ou encarregados de educação. 

5 – Pontuável para o CDTA: Sim 

6 – Sorteio: Será realizado logo após ao fim do prazo de inscrições e posteriormente divulgado por mail aos 

jogadores. Será utilizado o ranking distrital para a designação das cabeças de serie, para a designação de 

jogadores isentos (Bye), para o sorteio e para a elaboração dos quadros competitivos dos torneios CDTA. A 

atribuição de isenção será efectuada pela seguinte ordem: 1º- Aos, cabeça de serie por ordem de 

classificação; 2º - aos restantes por sorteio.  

A relação entre o número de cabeças de serie e o número de participantes na prova será a seguinte: (Ver 

quadro em baixo) 

Participantes Cabeças de série 

Até 8 2 

9 e 16 4 

17 e 32 8 

33 e 64 16 

 

7 – Sistema competitivo: Eliminação direta. 

8 – Sistema de disputa de encontros: À melhor de 3 Sets “curtos” O primeiro jogador/equipa que ganhe 

quatro jogos ganha esse “set”, desde que tenha uma margem de dois jogos sobre o adversário (s). Se o 

resultado alcança um empate a quatro jogos, jogar‐se‐á um “tie‐break”. 

 A organização poderá impor um sistema alternativo dependendo de circunstâncias especiais durante o 

evento. 

9 – Número de campos a utilizar: 2 

10 – Superfície de campos: Dura 

11 – Bola de jogo: Serão fornecidas pela organização, os jogadores poderão optar por bolas próprias desde 

de que o adversário esteja de acordo. 

12 – Prémios: 1º, 2º e 3º classificado têm direito a troféu e medalha, os restantes participantes têm direito a 

uma medalha de participação. 



13 - Inscrições em: Inscrição através do mail: desporto@cm-aguiardabeira.pt, com os seguintes dados: 

Nome, morada, data nascimento, mail, nº telemóvel e nº de cartão de cidadão ou BI. 

As inscrições serão abertas no dia 1 de Agosto e encerraram no dia 16 de Agosto, pelas 23h59m. As 

inscrições são gratuitas. 

Não se irão realizar inscrições no próprio dia. 

14 – Arbitragem: Não haverá árbitros designados pela organização, mas os jogadores poderão escolher um 

ou mais árbitros da assistência, desde que ambos jogadores estejam de acordo. Nenhum membro da 

organização poderá ser árbitro. 

15 – Director de Prova: Marco Matias 

16 – Contactos da organização: Marco Matias: 966205995 / 232689140 – Paulo Tiago: 961815942 

17- Instalações: Todos os jogadores terão ao seu dispor balneário com chuveiros.  

 

Este torneio é pontuável para o ranking do Circuito Distrital de Tênis Amador (CDTA 2018). 

As regras de jogo são as oficiais da F.P. Tênis e devem ser respeitadas por todos os jogadores. 

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela organização. 
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