Organização:

INSCRIÇÕES

ABERTAS
INSCRIÇÕES ATÉ 21/10

26 E 27

DE

A REVISTA DE TÊNIS DO ABC

OUTUBRO

Patrocinadores Master:

INFORMAÇÕES

Farmácia de Manipulação

ACADEMIA TÊNIS & CIA

enova

TEL: (11) 4319-0855

3ª COPA WINNER INFANTIL DE TÊNIS
DOS JOGOS:

Os jogos serão realizados na Academia Tenis&Cia aos sábados, domingos, a partir das 8:00 do dia 26/10.
Haverá uma tolerância de 15 minutos de atraso para o tenista, em caso de não comparecimento dentro deste prazo
o tenista será eliminado por W.O, não haverá mudança de programação a não ser por motivo de força maior; (Ex:
chuva, falta de energia, etc...)

INSCRIÇÃO:

Será cobrada uma taxa de R$ 80,00 por tenista. A mesma deverá ser feita pelo portal www.revistawinner.com.br,
ou diretamente na secretaria do local dos jogos, Academia Tenis&Cia, até o dia 21/10 impreterivelmente.

INFORMAÇÕES:

Fica o tenista responsável por buscar informações sobre data e horários dos jogos, as chaves e datas e horários são
divulgadas com 24 horas de antecedência pelo portal www.revistawinner.com.br ou no quadro de avisos do evento.

DAS PROVAS:

Serão divididas por idade e serão disputadas da seguinte forma:

04 á 06 anos
mista chave única
(Masc./Fem.)

07 á 09 anos
mista chave única
(Masc./Fem.)

08 á 09 anos
mista chave única
(Masc./Fem.)

Disputa: Jogos
lúdicos para equipes

Disputa:
1 super tie-break

Disputa: 1 set pro
(8 a 8 tie-break)

Dimensões Quadra:
11m (comp.) x 5,5m (larg.)

Dimensões Quadra:
11m (comp.) x 5,5m (larg.)

Dimensões Quadra:
18m (comp.) x 6,5m (larg.)

Até 10 anos
(10M/10F)

Até 12 anos
(12M/12F)

Disputa: 2 sets,
em caso de empate
em 1-1, será jogado
1 super tie-break

Disputa: 2 sets,
em caso de empate
em 1-1, será jogado
1 super tie-break

Dimensões Quadra:
Oficial

Dimensões Quadra:
Oficial

OBSERVAÇÃO:
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do evento.

Informações:

Academia Tênis & Cia • 11 4319-0855 ou www.revistawinner.com.br • 11 96356-2865

