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A C A D E M I A  S E M  P E S O S

REVISTA DE TÊNIS

1º Set – Dupla
Formada por atletas (cabeça nº 1 e cabeça nº 2), conforme registrado em súmula que fora entregue antes do jogo 
pelo capitão da equipe;

2º Set – Simples (um dos integrantes da dupla)
A definição de qual confronto será disputado no 2º Set será feito pela equipe que perdeu o 1º set, escolhendo entre 
confrontos dos cabeças nº 1 ou cabeças nº 2 de cada equipe;

3º Set – Simples (2º integrante da dupla que não participou do primeiro jogo de simples).

Obs.: Caso a equipe tenha 3 integrantes, o 3º participante só poderá entrar para formar a dupla no próximo jogo a 
ser disputado pela equipe. 

CLASSES FEMININAS: 
Confronto ocorrerá em um único Set, sendo o mesmo em formato de “Set Pró”, até 8 games, onde o vencedor deve 
ter diferença de 2 (dois) games de vantagem. Em caso do placar ficar 8 (oito) games a 8 (oito) games, o jogo será 
definido em tiebreak até 7 (sete) pontos. A Categoria Feminina, terá sua disputa por grupos, onde dependendo do 
número de inscritos, poderá haver um, dois ou mais grupos. 

EXEMPLO 01: Se a categoria A tiver 12 equipes inscritas, haverão 2 (dois) grupos, com 6 equipes cada grupo e os 
vendedores desses grupos farão a final da categoria.

EXEMPLO 02: Se a categoria B tiver 5 equipes inscritas, faremos um único grupo e todos jogarão contra todos e 
quem tiver mais sets vencidos ganhará a categoria.

Importante, em caso de empate em número de sets, usaremos como critério desempatador o saldo de games, e 
caso ainda continuem empatados, usaremos a somatória de quem fez mais games nas partidas e em ultimo caso 
será decidido através de sorteio.

4 – AS INSCRIÇÕES

Cada equipe poderá inscrever entre 2 (dois) a 3 (três) integrantes de mesma classe.
A inscrição deverá ser feita online através do portal da Revista Winner ABC.
Valor para equipes de 2 (dois) integrantes é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e para equipes com 3 (três) 
integrantes será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Já na Categoria – Classe Especial, a inscrição será individual, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

5 – EQUIPES

Cada equipe deverá nomear um capitão, o qual será responsável pela inscrição e participações dos integrantes.

REGULAMENTO DA 2ª COPA NATUS - INTER EQUIPES

1 – DA COMPETIÇÃO

Poderão participar do Torneio Inter Equipes, todo tenista com ou sem agremiação, formando uma equipe entre 2 
(dois) e 3 (três) integrantes, exceto para a categoria especial, a qual tem o formato de jogos individuais (simples).
O Inter Equipes de Tênis, será sedeada pelo São Bernardo Tênis Clube, localizada em São Bernardo do Campo, nos 
dias 1, 2, 8 e 9 de fevereiro. Com prazo máximo para término da etapa de 30 dias, salvo problemas de casos fortuitos 
ou de força maior.

2 – FORMA DE DIVISÃO DE CATEGORIAS

O Inter Equipes de Tênis será disputado por equipes de 2 (dois) e 3 (três) integrantes. As divisões das categorias 
seguirão como base o padrão da Liga ABC de Tênis.

Masculino: Classe D, C, B, A e Especial
Feminino: Classe B e A

Divisão da Categoria Masculina:
Classe D – Iniciantes e Principiantes
Classe C – 4ª e 5ª Classe
Classe B – 2ª e 3ª Classe
Classe A – 1ª Classe
Classe Especial – Profissionais e amadores que tiverem interesse em disputar uma categoria desse nível.
Não haverá divisão por idade, prevalecendo o nível técnico entre os atletas.

Obs.: Os atletas que jogam a categoria 1ª Classe B – Liga ABC de Tênis, podem escolher o enquadramento para 
sua equipe tanto na categoria “Classe A”, como também na “Classe B”, se inscrevam onde acharem que terão 
mais competitividade.

Divisão da Categoria Feminina:
Classe B – 5ª Classe à Categoria Intermediária
Classe A – Categoria Intermediária à 1ª Classe

3 – FORMA DE DISPUTA

CLASSE ESPECIAL: 
Confronto em melhor de 3 (três) Sets, sendo que havendo empate de 1 (um) Set a 1 (um) Set, o terceiro e último set 
será disputado em formato de super tiebreak.

DEMAIS CLASSES MASCULINAS:
Cada confronto consistirá em melhor de 3 (três) Sets, formadas por:

Informações: 11 98282-9992 / 96356-2865 ou www.revistawinner.com.br

6 – ELABORAÇÃO DAS CHAVES

O sorteio das chaves será realizado na semana que antecede o torneio, então serão aceitas inscrições somente até 
dia 20 de janeiro.

7 – CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

- O Capitão da Equipe será responsável por preencher a sumula e identificar quem será cabeça nº 1 e nº 2 da 
equipe, a qual deverá ser entregue com 15 minutos de antecedência ao horário da partida;
- Os tenistas escalados para a partida deverão estar presentes no ato da entrega da súmula;
- O primeiro jogo do dia terá uma tolerância de 15 minutos para apresentação dos atletas, e para os demais jogos, 
não haverá tolerância por atraso;
- Caso a equipe não apresente o mínimo de dois jogadores na hora da presença, ou na hora do jogo, um dos 
jogadores escalados não se apresente para jogar após a chamada de jogos, o confronto será encerrado e a equipe 
perderá por WO.

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS

- A designação de árbitro geral para os confrontos é de competência da organização do evento;
- Compete as equipes inscritas, o pagamento das despesas decorrentes da participação de seus atletas no 
torneio;
- As despesas de bolas, troféus, brindes, medalhas e arbitragem, correrão por conta da organização do evento;
- É permitida a instrução ao tenista pelo segundo integrante da dupla da equipe, que poderá permanecer em 
quadra durante os jogos de simples, porém estas instruções só poderão ocorrer durante a troca de lados, na virada 
dos games ímpares;
- Na desistência antecipada de jogo, será considerado o resultado de 2 (dois) sets à 0 (zero), com parciais de duplo 
(6/0);
- Em caso de chuvas, impossibilitando a rodada total ou parcial do dia, averiguar com a secretaria do local do 
evento sobre a transferência da rodada.
- Em virtude da possibilidade da transmissão ao vivo dos jogos pela internet, entrevistas e seção de fotos, os 
atletas desde já autorizam e permitem a transmissão de suas imagens, e disponibilizam os direitos destes para que 
o Inter Equipes possa postar e armazenar os jogos e demais imagens em seus canais de comunicação, tais como, 
mas não limitados à: Site, Facebook, Youtube, Banners, Folders, bem como os canais de comunicação da Revista 
Winner;
- Caso o atleta tenha alguma restrição quanto à clausula acima, solicitamos que o mesmo informe no ato de sua 
inscrição, pois assim a organização do torneio poderá tomar as medidas preventivas para que não ocorra nenhuma 
transmissão, gravação ou seção fotográfica de sua imagem.



COPA
FEVEREIRO 202001, 02, 08 E 092ª ETAPA

Organização Patrocinador Master: Patrocínios:

Farmácia de Manipulação
enova

A C A D E M I A  S E M  P E S O S

REVISTA DE TÊNIS

REGULAMENTO DA 2ª COPA NATUS - INTER EQUIPES

1º Set – Dupla
Formada por atletas (cabeça nº 1 e cabeça nº 2), conforme registrado em súmula que fora entregue antes do jogo 
pelo capitão da equipe;

2º Set – Simples (um dos integrantes da dupla)
A definição de qual confronto será disputado no 2º Set será feito pela equipe que perdeu o 1º set, escolhendo entre 
confrontos dos cabeças nº 1 ou cabeças nº 2 de cada equipe;

3º Set – Simples (2º integrante da dupla que não participou do primeiro jogo de simples).

Obs.: Caso a equipe tenha 3 integrantes, o 3º participante só poderá entrar para formar a dupla no próximo jogo a 
ser disputado pela equipe. 

CLASSES FEMININAS: 
Confronto ocorrerá em um único Set, sendo o mesmo em formato de “Set Pró”, até 8 games, onde o vencedor deve 
ter diferença de 2 (dois) games de vantagem. Em caso do placar ficar 8 (oito) games a 8 (oito) games, o jogo será 
definido em tiebreak até 7 (sete) pontos. A Categoria Feminina, terá sua disputa por grupos, onde dependendo do 
número de inscritos, poderá haver um, dois ou mais grupos. 

EXEMPLO 01: Se a categoria A tiver 12 equipes inscritas, haverão 2 (dois) grupos, com 6 equipes cada grupo e os 
vendedores desses grupos farão a final da categoria.

EXEMPLO 02: Se a categoria B tiver 5 equipes inscritas, faremos um único grupo e todos jogarão contra todos e 
quem tiver mais sets vencidos ganhará a categoria.

Importante, em caso de empate em número de sets, usaremos como critério desempatador o saldo de games, e 
caso ainda continuem empatados, usaremos a somatória de quem fez mais games nas partidas e em ultimo caso 
será decidido através de sorteio.

4 – AS INSCRIÇÕES

Cada equipe poderá inscrever entre 2 (dois) a 3 (três) integrantes de mesma classe.
A inscrição deverá ser feita online através do portal da Revista Winner ABC.
Valor para equipes de 2 (dois) integrantes é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e para equipes com 3 (três) 
integrantes será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Já na Categoria – Classe Especial, a inscrição será individual, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

5 – EQUIPES

Cada equipe deverá nomear um capitão, o qual será responsável pela inscrição e participações dos integrantes.

1 – DA COMPETIÇÃO

Poderão participar do Torneio Inter Equipes, todo tenista com ou sem agremiação, formando uma equipe entre 2 
(dois) e 3 (três) integrantes, exceto para a categoria especial, a qual tem o formato de jogos individuais (simples).
O Inter Equipes de Tênis, será sedeada pelo São Bernardo Tênis Clube, localizada em São Bernardo do Campo, nos 
dias 1, 2, 8 e 9 de fevereiro. Com prazo máximo para término da etapa de 30 dias, salvo problemas de casos fortuitos 
ou de força maior.

2 – FORMA DE DIVISÃO DE CATEGORIAS

O Inter Equipes de Tênis será disputado por equipes de 2 (dois) e 3 (três) integrantes. As divisões das categorias 
seguirão como base o padrão da Liga ABC de Tênis.

Masculino: Classe D, C, B, A e Especial
Feminino: Classe B e A

Divisão da Categoria Masculina:
Classe D – Iniciantes e Principiantes
Classe C – 4ª e 5ª Classe
Classe B – 2ª e 3ª Classe
Classe A – 1ª Classe
Classe Especial – Profissionais e amadores que tiverem interesse em disputar uma categoria desse nível.
Não haverá divisão por idade, prevalecendo o nível técnico entre os atletas.

Obs.: Os atletas que jogam a categoria 1ª Classe B – Liga ABC de Tênis, podem escolher o enquadramento para 
sua equipe tanto na categoria “Classe A”, como também na “Classe B”, se inscrevam onde acharem que terão 
mais competitividade.

Divisão da Categoria Feminina:
Classe B – 5ª Classe à Categoria Intermediária
Classe A – Categoria Intermediária à 1ª Classe

3 – FORMA DE DISPUTA

CLASSE ESPECIAL: 
Confronto em melhor de 3 (três) Sets, sendo que havendo empate de 1 (um) Set a 1 (um) Set, o terceiro e último set 
será disputado em formato de super tiebreak.

DEMAIS CLASSES MASCULINAS:
Cada confronto consistirá em melhor de 3 (três) Sets, formadas por:

Informações: 11 98282-9992 / 96356-2865 ou www.revistawinner.com.br

6 – ELABORAÇÃO DAS CHAVES

O sorteio das chaves será realizado na semana que antecede o torneio, então serão aceitas inscrições somente até 
dia 20 de janeiro.

7 – CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

- O Capitão da Equipe será responsável por preencher a sumula e identificar quem será cabeça nº 1 e nº 2 da 
equipe, a qual deverá ser entregue com 15 minutos de antecedência ao horário da partida;
- Os tenistas escalados para a partida deverão estar presentes no ato da entrega da súmula;
- O primeiro jogo do dia terá uma tolerância de 15 minutos para apresentação dos atletas, e para os demais jogos, 
não haverá tolerância por atraso;
- Caso a equipe não apresente o mínimo de dois jogadores na hora da presença, ou na hora do jogo, um dos 
jogadores escalados não se apresente para jogar após a chamada de jogos, o confronto será encerrado e a equipe 
perderá por WO.

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS

- A designação de árbitro geral para os confrontos é de competência da organização do evento;
- Compete as equipes inscritas, o pagamento das despesas decorrentes da participação de seus atletas no 
torneio;
- As despesas de bolas, troféus, brindes, medalhas e arbitragem, correrão por conta da organização do evento;
- É permitida a instrução ao tenista pelo segundo integrante da dupla da equipe, que poderá permanecer em 
quadra durante os jogos de simples, porém estas instruções só poderão ocorrer durante a troca de lados, na virada 
dos games ímpares;
- Na desistência antecipada de jogo, será considerado o resultado de 2 (dois) sets à 0 (zero), com parciais de duplo 
(6/0);
- Em caso de chuvas, impossibilitando a rodada total ou parcial do dia, averiguar com a secretaria do local do 
evento sobre a transferência da rodada.
- Em virtude da possibilidade da transmissão ao vivo dos jogos pela internet, entrevistas e seção de fotos, os 
atletas desde já autorizam e permitem a transmissão de suas imagens, e disponibilizam os direitos destes para que 
o Inter Equipes possa postar e armazenar os jogos e demais imagens em seus canais de comunicação, tais como, 
mas não limitados à: Site, Facebook, Youtube, Banners, Folders, bem como os canais de comunicação da Revista 
Winner;
- Caso o atleta tenha alguma restrição quanto à clausula acima, solicitamos que o mesmo informe no ato de sua 
inscrição, pois assim a organização do torneio poderá tomar as medidas preventivas para que não ocorra nenhuma 
transmissão, gravação ou seção fotográfica de sua imagem.
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A REVISTA DE TÊNIS DO ABC

1º Set – Dupla
Formada por atletas (cabeça nº 1 e cabeça nº 2), conforme registrado em súmula que fora entregue antes do jogo 
pelo capitão da equipe;

2º Set – Simples (um dos integrantes da dupla)
A definição de qual confronto será disputado no 2º Set será feito pela equipe que perdeu o 1º set, escolhendo entre 
confrontos dos cabeças nº 1 ou cabeças nº 2 de cada equipe;

3º Set – Simples (2º integrante da dupla que não participou do primeiro jogo de simples).

Obs.: Caso a equipe tenha 3 integrantes, o 3º participante só poderá entrar para formar a dupla no próximo jogo a 
ser disputado pela equipe. 

CLASSES FEMININAS: 
Confronto ocorrerá em um único Set, sendo o mesmo em formato de “Set Pró”, até 8 games, onde o vencedor deve 
ter diferença de 2 (dois) games de vantagem. Em caso do placar ficar 8 (oito) games a 8 (oito) games, o jogo será 
definido em tiebreak até 7 (sete) pontos. A Categoria Feminina, terá sua disputa por grupos, onde dependendo do 
número de inscritos, poderá haver um, dois ou mais grupos. 

EXEMPLO 01: Se a categoria A tiver 12 equipes inscritas, haverão 2 (dois) grupos, com 6 equipes cada grupo e os 
vendedores desses grupos farão a final da categoria.

EXEMPLO 02: Se a categoria B tiver 5 equipes inscritas, faremos um único grupo e todos jogarão contra todos e 
quem tiver mais sets vencidos ganhará a categoria.

Importante, em caso de empate em número de sets, usaremos como critério desempatador o saldo de games, e 
caso ainda continuem empatados, usaremos a somatória de quem fez mais games nas partidas e em ultimo caso 
será decidido através de sorteio.

4 – AS INSCRIÇÕES

Cada equipe poderá inscrever entre 2 (dois) a 3 (três) integrantes de mesma classe.
A inscrição deverá ser feita online através do portal da Revista Winner ABC.
Valor para equipes de 2 (dois) integrantes é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e para equipes com 3 (três) 
integrantes será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Já na Categoria – Classe Especial, a inscrição será individual, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

5 – EQUIPES

Cada equipe deverá nomear um capitão, o qual será responsável pela inscrição e participações dos integrantes.

1 – DA COMPETIÇÃO

Poderão participar do Torneio Inter Equipes, todo tenista com ou sem agremiação, formando uma equipe entre 2 
(dois) e 3 (três) integrantes, exceto para a categoria especial, a qual tem o formato de jogos individuais (simples).
O Inter Equipes de Tênis, será sedeada pelo São Bernardo Tênis Clube, localizada em São Bernardo do Campo, nos 
dias 1, 2, 8 e 9 de fevereiro. Com prazo máximo para término da etapa de 30 dias, salvo problemas de casos fortuitos 
ou de força maior.

2 – FORMA DE DIVISÃO DE CATEGORIAS

O Inter Equipes de Tênis será disputado por equipes de 2 (dois) e 3 (três) integrantes. As divisões das categorias 
seguirão como base o padrão da Liga ABC de Tênis.

Masculino: Classe D, C, B, A e Especial
Feminino: Classe B e A

Divisão da Categoria Masculina:
Classe D – Iniciantes e Principiantes
Classe C – 4ª e 5ª Classe
Classe B – 2ª e 3ª Classe
Classe A – 1ª Classe
Classe Especial – Profissionais e amadores que tiverem interesse em disputar uma categoria desse nível.
Não haverá divisão por idade, prevalecendo o nível técnico entre os atletas.

Obs.: Os atletas que jogam a categoria 1ª Classe B – Liga ABC de Tênis, podem escolher o enquadramento para 
sua equipe tanto na categoria “Classe A”, como também na “Classe B”, se inscrevam onde acharem que terão 
mais competitividade.

Divisão da Categoria Feminina:
Classe B – 5ª Classe à Categoria Intermediária
Classe A – Categoria Intermediária à 1ª Classe

3 – FORMA DE DISPUTA

CLASSE ESPECIAL: 
Confronto em melhor de 3 (três) Sets, sendo que havendo empate de 1 (um) Set a 1 (um) Set, o terceiro e último set 
será disputado em formato de super tiebreak.

DEMAIS CLASSES MASCULINAS:
Cada confronto consistirá em melhor de 3 (três) Sets, formadas por:

REGULAMENTO DA 2ª COPA NATUS - INTER EQUIPES

6 – ELABORAÇÃO DAS CHAVES

O sorteio das chaves será realizado na semana que antecede o torneio, então serão aceitas inscrições somente até 
dia 20 de janeiro.

7 – CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA

- O Capitão da Equipe será responsável por preencher a sumula e identificar quem será cabeça nº 1 e nº 2 da 
equipe, a qual deverá ser entregue com 15 minutos de antecedência ao horário da partida;
- Os tenistas escalados para a partida deverão estar presentes no ato da entrega da súmula;
- O primeiro jogo do dia terá uma tolerância de 15 minutos para apresentação dos atletas, e para os demais jogos, 
não haverá tolerância por atraso;
- Caso a equipe não apresente o mínimo de dois jogadores na hora da presença, ou na hora do jogo, um dos 
jogadores escalados não se apresente para jogar após a chamada de jogos, o confronto será encerrado e a equipe 
perderá por WO.

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS

- A designação de árbitro geral para os confrontos é de competência da organização do evento;
- Compete as equipes inscritas, o pagamento das despesas decorrentes da participação de seus atletas no 
torneio;
- As despesas de bolas, troféus, brindes, medalhas e arbitragem, correrão por conta da organização do evento;
- É permitida a instrução ao tenista pelo segundo integrante da dupla da equipe, que poderá permanecer em 
quadra durante os jogos de simples, porém estas instruções só poderão ocorrer durante a troca de lados, na virada 
dos games ímpares;
- Na desistência antecipada de jogo, será considerado o resultado de 2 (dois) sets à 0 (zero), com parciais de duplo 
(6/0);
- Em caso de chuvas, impossibilitando a rodada total ou parcial do dia, averiguar com a secretaria do local do 
evento sobre a transferência da rodada.
- Em virtude da possibilidade da transmissão ao vivo dos jogos pela internet, entrevistas e seção de fotos, os 
atletas desde já autorizam e permitem a transmissão de suas imagens, e disponibilizam os direitos destes para que 
o Inter Equipes possa postar e armazenar os jogos e demais imagens em seus canais de comunicação, tais como, 
mas não limitados à: Site, Facebook, Youtube, Banners, Folders, bem como os canais de comunicação da Revista 
Winner;
- Caso o atleta tenha alguma restrição quanto à clausula acima, solicitamos que o mesmo informe no ato de sua 
inscrição, pois assim a organização do torneio poderá tomar as medidas preventivas para que não ocorra nenhuma 
transmissão, gravação ou seção fotográfica de sua imagem.

Informações: 11 98282-9992 / 96356-2865 ou www.revistawinner.com.br


