
REGULAMENTO 
Torneio de Beach Tennis Verão VIVO

1. Do Torneio

1.1. O torneio Verão VIVO de Beach Tennis, patrocinado pela VIVO, sediada na AV. Senador Virgílio Távora,
1001 – Meireles, inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-34 e com a promoção da FM JANGADEIRO LTDA,
sediada na Av. Antônio Sales, nº 2811, sala 02, Dionísio Torres, CEP: 60135-102– Fortaleza/CE, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 12.377.297/0001-98, é aberta à participação de todas as pessoas físicas, residentes no
estado do Ceará.

1.2. O torneio de beach tennis de modalidade dupla mista será realizado em quatro etapas, nas datas 12/02,
19/02, 05/03 e 12/03, regendo-se pelo presente regulamento, de acordo com as regras e procedimentos
adotados pela Confederação Brasileira de Tênis, vigentes em 2017.  Cada etapa pode sofrer mudanças e
serão avisadas.

1.3 O torneio ocorrerá na barraca Praia Brasil, cujo endereço é Avenida Zezé Diogo, 3835, Praia do Futuro,
no horário das 10h às 13h, nas datas 12/02, 19/02, 05/03 e 12/03/2017.

1.4 A responsabilidade pela premiação do torneio é exclusiva da VIVO.

2. Das inscrições

2.1. As inscrições para as provas somente poderão ser feitas no momento da ação. 

2.2. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.

2.3 Só poderão participar em cada ação, por dia, 16 (dezesseis) duplas mistas, sem limite de idade. Os
participantes menores de 18 anos poderão participar do torneio mediante autorização do responsável legal
no ato da inscrição.

2.4 As duplas poderão participar de mais de uma ação (dias  12/02, 19/02, 05/03 e 12/03/2017); A dupla
ganhadora e a dupla vice colocada de cada ação não poderão participar de mais de uma ação/torneio. 

2.5 A promotora do evento não cederá raquetes aos participantes. Cada participante deverá levar e utilizar
sua própria raquete para jogo.

3. Critério de Premiação

3.1. A premiação do torneio será feita da seguinte forma:
1º lugar: - 2 (dois) coolers (um para cada);
- 2 (duas) mochilas (um para cada);
- 2 (dois) almoços com acompanhante (um para cada).

3.2. A participação de TODOS os finalistas no encerramento do dia da ação é obrigatória, e o tenista ficará
sujeito às penalizações caso não participe da entrega de prêmios/foto oficial.

3.3. A responsabilidade pela premiação do torneio é exclusiva da VIVO.  A entrega do prêmio ocorrerá ao
final de cada ação do torneio. Caso o ganhador não esteja presente na entrega da premiação perderá o
direito de recebê-lo.

3.4  O prêmio é  pessoal  e  intransferível,  não sendo,  ainda,  permitida a troca deste  por  qualquer  outro
produto ou dinheiro.

4. Dos jogos
 
4.1 Todos os jogos serão anunciados da "Mesa de Arbitragem", através de sistema de som;
     a) Haverá tolerância de 05 (cinco) minutos para a apresentação do tenista na quadra,  a partir  da



chamada do jogo;
     b) Será declarado perdedor o tenista que não se apresentar na quadra após esse período de tolerância.
     c) Não havendo o comparecimento dos dois tenistas, ambos serão declarados perdedores por W.O.
     d) O tenista deverá confirmar sua presença no local destinado para este fim.

4.2 Os jogos serão realizados a partir das 10h00min.  Os jogos serão realizados em 01 set de 06 games (05
a 05 vai à 7) e (6 à 6 joga 01 tie-break) de 07 pontos

4.3 O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 05 (cinco) minutos.

4.4 A troca de lados não poderá ultrapassar o tempo de 1(um) minuto e 30(trinta) segundos exceto ao
término de cada set quando o tempo será de dois minutos.

4.5 Não é permitido receber instruções na quadra ou de fora dela em nenhum momento durante a partida.

4.6 Caso haja mudança do formato de disputa,  ou em caso de motivos de força maior, chuva, mau tempo,
problemas estruturais a decisão de realização dos jogos irrecorrível caberá ao árbitro Geral.

4.7 O período mínimo de descanso para a próxima partida de um tenista no mesmo dia será de 5 minutos.

5. Da arbitragem

A arbitragem do evento ficará a cargo de um árbitro geral. 

6. Das regras de Beach Tennis

As Regras de Tênis e o Regulamento para Torneios Nacionais de Beach Tennis estarão sendo aplicados
para quaisquer situações não detalhadas nesse regulamento. 

7. Dos uniformes

7.1 Os tenistas deverão se apresentar com vestimenta adequada para a prática do Beach Tennis, não
sendo permitido jogar sem camisa ou shorts.

7.2 Cada tenista receberá uma viseira e seu uso será obrigatório.

7.3 Toda e qualquer dúvida referente à roupa de jogo deverá ser esclarecida com o Árbitro Geral,  com
razoável antecedência ao horário da partida.

8. Das penalidades administrativas por infração ao Regulamento

O tenista poderá ser penalizado (suspensão) por qualquer infração a este Regulamento durante o torneio. O
relatório final do Árbitro Geral será analisado para todos os casos.

9. Do diretor do torneio

O Diretor do Torneio é o responsável pela organização do campeonato. Sua função é a de responder por
todos os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio.

10. Dos casos omissos

10.1 Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo árbitro geral juntamente
com o representante do Torneio de Beach Tennis,  cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. Participar
deste torneio implica na aceitação sem reservas deste regulamento. 

11. Do conhecimento das regras e regulamentos

11.1  Todo  tenista  ao  fazer  sua  inscrição  no  Torneio  Verão  VIVO  de  Beach  Tennis  declara  ter  total
conhecimento  das  regras  do  esporte  e  automaticamente  aceita  e  se  submete  a  este  regulamento,
implicando  na  aceitação  total  de  todos  os  itens  do  mesmo,  que  poderá  ser  alterado  pelos  seus



organizadores  tantas  vezes  quanto  necessário,  garantida  a  sua  divulgação  de forma eficaz,  a  critério,
também, dos organizadores. 

11.2  Todo tenista ao fazer sua inscrição no Torneio Verão VIVO de Beach Tennis declara que reúne as
condições físicas e de saúde compatíveis com o esforço a ser desprendido na competição.

12. Disposições Finais 

12.1. Não será permitida a participação, nesta promoção, de empregados e prestadores de serviço Das
Empresas do grupo SISTEMA JANGADEIRO e da VIVO.

12.2.  Serão automaticamente desclassificados deste Torneio os participantes que tentarem desrespeitar
qualquer um dos itens deste regulamento, ou ainda, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício
próprio ou para terceiro. 

12.3. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, e-mail,  vídeo e foto em
qualquer tipo de mídia, Internet e peças promocionais para fins de divulgação do torneio sem qualquer ônus
adicional para as empresas do grupo SISTEMA JANGADEIRO e da VIVO

12.4. Os participantes, no ato de inscrição do torneio e adesão a este regulamento, autorizam a divulgação
de seu nome, foto e vídeo, e o uso gratuito de suas imagens e vozes, em fotos, cartazes, filmes e/ou spots,
jingles  e/ou  vinhetas,  em qualquer  tipo  de  mídia  E/OU peças  promocionais  E/OU campanhas  da  FM
JANGADEIRO e da VIVO relativo ao torneio, existente ou ainda a ser criada, por prazo indeterminado, a
contar da data de início deste torneio, sem fazer jus a qualquer pagamento da FM JANGADEIRO caso seja
um dos vencedores do torneio.

12.5. Está Promoção é exclusivamente ESPORTIVO, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento
pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito
ou serviço,  promovido pela FM JANGADEIRO FM de acordo com o artigo art.  3º,  inciso II,  da Lei  nº.
5.768/71 e art. 30 do Decreto- Lei nº. 70.951/72.

12.6.  Aplica-se  a  esta  Promoção,  incluindo,  mas  sem  se  limitar  à  sua  divulgação,  condução,  às
participações e às premiações, a legislação brasileira e fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza, Capital
deste Estado do Ceará, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta.

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2017.

FM JANGADEIRO LTDA / VIVO


