
 

COPA DAS FEDERAÇÕES DE BEACH TENNIS  

REGULAMENTO GERAL 2017 

 

1. DO CAMPEONATO  

Anualmente a CBT - Confederação Brasileira de Tênis - promoverá a Copa das Federações de 

Beach Tennis, para definir o Estado que será o Campeão Brasileiro. A Copa das Federações será 

realizada durante a Semana Guga. Este ano, o torneio será realizado em Jurerê Internacional– 

JUSC – Jurerê Sports Center, entre os dias 12 a 15 de Outubro.  

 

2. DAS PROVAS  

A Copa das Federações será realizada nas seguintes categorias:  

 Profissional -  A – B – C;  

 Até 14 anos (nascidos à partir de 2003); 

 45+ (nascidos até 1972); 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

Cada Estado poderá inscrever na Copa das Federações, somente 01 (uma) equipe, por 

categoria. Cada Federação terá que confirmar à CBT sua participação na Copa das Federações, 

até dia 12 de Setembro de 2017, enviando os seguintes documentos e informações 

obrigatórios: 

i. Formulário de Inscrição das respectivas equipes masculina e feminina de cada 

categoria; 

ii. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

iii. Ranking Estadual (ou informação por link da internet) para comprovação de 

elegibilidade da categoria do atleta; 



iv. O valor da inscrição é de R$ 200,00 por Federação; 

v. As inscrições dos atletas deverão ser feitas utilizando-se o formulário específico 

disponível ás Federações (fornecido pela CBT), incluindo o respectivo número de 

registro na CBT de cada Beach Tenista; 

vi. Somente serão aceitas inscrições de Beach Tenistas filiados à CBT; 

vii. Não serão aceitas inscrições de novas equipes após o dia 12de Setembro. 

  

 

4. DA HABILITAÇÃO  

Entende-se como Beach Tenista habilitado a disputar a Copa das Federações, aquele que:  

 Estiver filiado na respectiva Federação e na CBT;  

 Estiver em dia com sua anuidade;  

 A equipe que incluir Beach Tenistas que não tenham atendido os requisitos 

mencionados nos itens acima fica sujeita a eliminação; 

 NÃO estarão habilitados atletas Beach Tenistas que estiverem inscritos em categoria 

abaixo da que jogam em seus respectivos Estados (ranking Estadual).  

 Cada Federação deverá comprovar o nível técnico dos atletas Beach Tenistas através 

do ranking estadual. Será utilizado como premissa de elegibilidade o ranking 

publicado em 31/08/2017;  

 A CBT poderá também utilizar como critério de elegibilidade para averiguação de nível 

técnico do atleta, a participação do mesmo em torneios CBT; 

 Para a Copa das Federações, conforme este Regulamento Específico, independente de 

posicionamento no ranking ITF, os atletas Beach Tenistas que forem considerados 

PROFISSIONAL, que já tenham participado de qualquer torneio CBT ou Estadual na 

categoria PRO, NÃO estarão habilitados, e NÃO poderão “baixar” de categoria para 

jogar categoria A nesta competição. 



 Respeitado o Código de Transferências da CBT, os atletas Beach Tenistas que forem 

transferidos para outro Estado com intuito de participar desta competição (como não 

terão ranking pelo Estado que recepcionar a transferência) - para efeito de 

elegibilidade de categoria será considerado o ranking Estadual da Federação de 

origem. 

  Caso o atleta Beach Tenista não tenha comprovação de ranking Estadual de origem, a 

CBT utilizará como balizamento a participação em torneios CBT.  

 Caso o atleta Beach Tenista não tenha participado de nenhum torneio CBT ou Estadual 

para comprovar sua elegibilidade, ainda que cumpridos todos os requisitos de 

inscrição, a CBT utilizará como critério de elegibilidade a avaliação por nível técnico 

para que o atleta esteja apto à participar do torneio naquela categoria que esteja 

pleiteando. 

 

4.1 NOTAS IMPORTANTES – Comunicações e questionamentos: 

a) – A CBT publicará “pré-lista” de inscritos dos atletas por categoria até máximo dia 18 de 

Setembro 2017 para efeito de eventuais correções ou avalições por parte das Federações, em 

particular e especificamente, relacionados com o nível técnico dos atletas inscritos em cada 

categoria, com intuito de visar a proteção à todos os competidores e equipes quanto à 

transparência e lisura da Competição. 

b) – As Federações caso queiram questionar a elegibilidade de atletas em determinada 

categoria deverão fazê-la por escrito justificando o motivo, até dia 20 de Setembro de 2017. A 

CBT se reserva o direito de analisar o questionamento, e, caso se comprove que há motivo 

para eventual reparação ou correção em relação àquele questionamento, a CBT comunicará e 

determinará que seja feita a substituição de atletas para atingir a elegibilidade correta 

conforme as disposições deste regulamento. 

c) – A comunicação da CBT para a Federação deverá ocorrer até máximo dia 21 de Setembro 

de 2017, e ato continuo as Federações terão até máximo dia 22 de Setembro para comprovar 

a substituição sob pena de não ser aceita a inscrição/substituição, com a possível e 

consequente eliminação da equipe da categoria do atleta “questionado”.  

d) - Substituições após o dia 25 de Setembro até o sorteio das chaves SOMENTE SERÃO 

ACEITAS com comprovação por atestado médico, constando o número do SID, e ainda casos 



fortuitos ou força maior (comprovados). Serão respeitados todos os critérios de elegibilidade 

descritos neste regulamento para efeito de substituições de atletas com atestado médico.  

 

5. DOS JOGOS  

O formato de jogos é similar ao que é disputado no Mundial por Equipes na Rússia, sendo: 

 01 jogo de Duplas Masculina, e; 

 01 jogo de Dupla Feminina; 

 Em caso de empate, o jogo da Dupla Mista decide o confronto; 

 Quando o confronto estiver 2 X 0 - a partida de mista será jogada em uma partida com 

short set de 04 games. 

 O primeiro jogo do confronto será a Dupla Feminina. 

 

5.1 DAS EQUIPES 

 Cada equipe deverá ter um mínimo de 02 atletas masculinos e 02 atletas 

femininas, e, máximo de 03 atletas masculinos e 03 atletas femininas. 

 Cada equipe tem o direito incluir um técnico (não jogando) ou indicar um 

técnico da equipe (um dos jogadores).  

 O Capitão/Técnico da Equipe poderá dar instruções aos seus Beach Tenistas, 

EXCLUSIVAMENTE nas viradas de lado, desde que esteja sentado dentro da 

quadra e devidamente credenciado por sua Federação. 

 

5.2 DO FORMATO DOS JOGOS 

 Em caso de MAIS de 08 (oito) Estados participando na categoria o formato será 

eliminatório com chave reversa para determinar a posição de cada equipe. 

 Em caso de 08 (oito) estados ou menos, o formato será Round Robin, e depois 

definição eliminatória com confronto cruzado. 



 Regras conforme a regra oficial da ITF/CBT. 

 A categoria PRO será jogada em melhor de 03 sets - (terceiro set super tié-break até 10 

pontos). 

 As categorias amadoras jogam 01 set (seis games). Na fase de eliminação jogam em 08 

(oito) games (8-8 Tie-Break) com 2 games de diferença (até 9). 

 

6. DA ELABORAÇÃO DAS CHAVES  

O sorteio das chaves será realizado no dia 11 de Outubro, às 18:00 horas, no JUSC.  

Até o sorteio, somente serão aceitas substituições em equipes previamente inscritas 

respeitando as disposições contidas neste regulamento. (Máximo 02 substituições por 

categoria). 

A definição das cabeças de chave será feita de acordo com a soma dos rankings (CBT Beach 

Tennis) dos dois melhores jogadores no masculino e feminino de cada equipe. Caso haja 

empate terá sorteio.  

 

7. DA PONTUAÇÃO  

A pontuação é conforme Grade B2 do regulamento brasileiro de Beach Tennis da CBT. 

O atleta deverá ter participado de pelo menos um jogo para sua equipe (ganhando ou 

perdendo). 

Em cada prova, as Federações receberão a seguinte pontuação: 

 Campeã -   20 pontos; 

 Vice-Campeã -   16 pontos; 

 3º Lugar -    12 pontos; 

 4º Lugar -   10 pontos; 

 5º a 8º Lugar -  08 pontos; 

 9º a 16º Lugar - 01 ponto.  



 A Federação que marcar o maior número de pontos na classificação geral, somando-se todas 

as provas, será declarada Campeã. 

A 2ª colocada, Vice-Campeã, e assim sucessivamente, até a última posição.  

No caso de empate entre duas ou mais equipes na pontuação geral, será aplicada a seguinte 

regra de desempate: 

i. Maior número de 1º lugares; 

ii. Maior número de 2º lugares; 

iii. Maior número de 3º lugares; 

iv. Maior saldo de jogos; 

v. Maior saldo de sets; 

vi. Maior saldo de games. 

 

 A pontuação na Copa das Federações é computada para todos os integrantes da equipe, 

conforme a rodada que sofreu a derrota. 

 De 5º a 8º lugar é considerado como quartas de finais. 

 De 9º a 16º lugar é considerado como oitavas de finais. 

A pontuação na Copa das Federações é computada no ranking da CBT de duplas masculino e 

feminino. 

 

8. DA ESCALAÇÃO DAS EQUIPES  

 A escalação das equipes será feita a critério dos respectivos Capitães; 

 A confirmação da escalação da equipe (duplas) deverá ser com 30 minutos de 

antecedência do horário de início do confronto, e deverá ser entregue na Sala da 

Arbitragem; 

 O capitão pode modificar a escalação da dupla mista e terá até 15 minutos do ultimo 

jogo para confirmação da dupla. 



 As equipes poderão ser modificadas em cada encontro, porém os nomes dos jogadores 

participantes deverão figurar na relação de inscrição; 

 Em hipótese alguma será permitida a modificação dos integrantes da equipe após o 

início da competição. Caso haja inversão dos jogadores, quando da sua apresentação 

na quadra, a equipe adversária será declarada vencedora da partida.  

 

9. DOS DELEGADOS 

As Federações participantes da Copa das Confederações designarão, por escrito, um Delegado 

ou Representante para representá-las oficialmente.  

As credenciais deverão ser assinadas pelo Presidente da respectiva Federação ou 

representante legal e enviadas para a CBT até o dia 12 de Setembro.  

Em reuniões de Delegados e Capitães de equipes, somente poderão participar e votar 

Delegados maiores de 18 anos.  

 

10. DOS CAPITÃES  

Os Capitães das equipes também devem apresentar seu credenciamento por escrito, nas 

mesmas condições dos Delegados (com carta da Federação).  

 

11. DOS PRÊMIOS  

Os campeões receberão um troféu .  

 

12. DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO  

As despesas de viagem, hospedagem e alimentação das equipes correrão por conta das 

Federações participantes.  

 

 



13. DA ORGANIZAÇÃO  

O clube Sede deverá oferecer todas as suas dependências e assistência às equipes visitantes, 

principalmente: quadras para jogos, vestiários, restaurantes, etc... A organização deverá 

colocar à disposição do evento o mínimo de 05 (cinco) quadras de piso semelhante. Caso seja 

necessário poderão ser utilizados no máximo 02 (dois) lugares. Todas as quadras colocadas à 

disposição no Campeonato deverão ter medidas oficiais. 

  

14. DOS UNIFORMES  

 Fica autorizada a inserção do logotipo da Federação ou Estado em qualquer tamanho em 

qualquer parte da roupa do beach tenista. Todos os jogadores da equipe devem usar, pelo 

menos, camisa de jogo idêntica. O Departamento de Arbitragem da CBT fica a disposição para 

consultas caso seja necessário.  

 

15. DA ARBITRAGEM  

O Árbitro Geral, bem como seus auxiliares, serão indicados pela Confederação Brasileira de 

Tênis.  

São atribuições do Árbitro Geral: - Fazer cumprir as regras oficiais de beach tennis e as normas 

da CBT; - Indicar e/ou aprovar juízes de cadeira e juízes de linha, caso necessário; - Decidir 

sobre as condições das quadras, autorizando ou não a realização das partidas; - Efetuar as 

chamadas dos jogos, afixando-as em lugar de fácil acesso e com antecedência suficiente para 

conhecimento dos jogadores e delegados; - Receber e registrar os resultados dos jogos; - 

Aplicar o Código de Conduta; - Dirimir dúvidas ou interpretar regras, quando solicitado pelo 

jogador ou Delegado Oficial; - Elaborar um relatório final, encaminhando-o à CBT, no prazo 

máximo de dois dias anexando outros documentos inerentes ao Campeonato. - Encaminhar à 

CBT as chaves do Campeonato devidamente preenchidas e assinadas, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas após seu encerramento.  

 

16. DO CÓDIGO DE CONDUTA  

Será aplicado o Código de Conduta para Torneios Nacionais.  



17. DOS CUSTOS  

A CBT fornecerá as bolas (QUICKSAND). A CBT será responsável pelos honorários da equipe de 

arbitragem. As taxas de inscrições destinam-se à CBT. Todos os casos omissos serão resolvidos 

pelo Árbitro Geral juntamente com o representante da CBT.  

 

Florianópolis , 18 de Julho de 2017. 

 

 DEPARTAMENTO TÉCNICO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 


