
                                                                                                                        
 

Regulamento do I Torneio Esportivo de Integração Bunkyo  

Modalidade Tenis de campo 
(V4) 

1. Local  

Nippon Country Club, Estrada dos Vados, 260 - Fontes, Arujá - SP   

2. Datas  

10 e 11 de setembro de 2022  

3. Programação 

10/set/22 08:00hs – Abertura e início dos jogos 

11/set/22 08:00hs – Continuação dos jogos 

14:00hs – Encerramento e premiação 

As chaves serão publicadas no site www.nippontenis.com.br 

Será servido café da manhã durante o evento 

4. Taxa de inscrição  

R$ 35,00 por tenista 

5. Inscrição  

Cada jogador deve fazer a inscrição no endereço:  https://bit.ly/3S2t6Oq 

6. Contato 

Secretaria do Tenis do Nippon 

WhatsApp 
• +55 (11) 4652-0285 

 
e-mail 



                                                                                                                        
 

• lucia.silva@nipponclub.com.br 

7. Regras gerais 
 
O tenista deve pertencer a uma entidade convidada pela organização do torneio. 
 
As vagas são limitadas. 
 
A inscrição será individual e a Comissão Organizadora irá formar as equipes para os 
confrontos. Cada equipe terá  4 jogadores. 
 
Idade, maiores de 16 anos. 
 

8. Categorias  

Equipe Masculina 

§ Categoria Ouro 
§ Categoria Prata 
§ Categoria Bronze 

Equipe Feminina 

§ Categoria Ouro 
§ Categoria Prata 

 
9. Confrontos  

 
Cada confronto entre as equipes será decidido através de 3 jogos na seguinte ordem: 
 

1) Dupla 
2) Dupla 
3) Dupla (não deve ser igual a Dupla 1 e 2)) 

 
10.  Capitão de equipe 

 
É obrigatória a presença dos capitães das equipes 30 minutos antes de cada confronto, 
para o preenchimento e entrega das súmulas.  
 

11.  Forma de disputa  
 

a. Chaves Principal:  



                                                                                                                        
 

Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo que no 1º e 2º set, se 
estiver 5 a 5, será disputado um tie-break normal (até 7 com diferença de 2). O 
3º set, se necessário, será substituído por um tie-break normal.  
 

 
b. Os jogos deverão ser realizados na ordem sequencial que consta na súmula.  

Caso ocorra a ausência de um jogador no momento do início do jogo, será 
proclamada a vitória do oponente por WO e será computada a contagem de 
6x0/6x0 ou 4x0/4x0.  
 

c. Em todos os jogos será adotado o NO-AD (se o game estiver 40x40, será 
disputado somente mais um ponto, com o recebedor escolhendo o lado).  

 
d. Em uma chave “round robin” (ou todos contra todos), o vencedor será aquele 

que obtiver o maior número de vitórias em confronto. O desempate será 
definido pelos critérios abaixo na seguinte ordem: 
 
1) Maior saldo de vitórias em jogos na fase  
2) Maior saldo de sets vencidos (tie-break = 1set) na fase 
3) Maior saldo de games (tie-break não conta para game) na fase 
4) Sorteio 
 

e. Em qualquer momento, caso apenas duas equipes estejam empatadas, o 
desempate será por confronto direto 
 
 
 

12.  Premiação  

Serão premiadas as equipes campeã̃ e vice-campeã̃.   

13.   Casos omissos  

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 

A Comissão Organizadora se reserva ao direito de alterar o sistema de chaveamento de 
acordo com a quantidade de equipes e o sistema dos jogos, caso necessário. 

 


