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TORNEIO ABERTO DE TÊNIS 2019 - SIMPLES
CLUBE ALBERT SCHARLÉ - 2019

REGULAMENTO:

        A finalidade do Torneio é a integração social e esportiva entre os sócios 
e visitantes, promovendo a modalidade e revelando talentos.

Art.1º Os inscritos deverão ser conhecedores das regras do tênis, deste 
regulamento e das consequências que dele possa emanar. Os mesmos 
deverão fazer sua inscrição diretamente na sede campestre do Clube Albert 
Scharlé no período entre 2 de Agosto a 11 de Setembro.

Art.2º A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para sócios, R$ 70,00 para não 
sócios. Em havendo interesse em inscrição do atleta em mais de uma 
categoria, os valores serão R$ 70,00 para sócios e R$ 90,00 para não sócios.
§ 1º Aos associados, o valor da inscrição será acrescentado ao boleto da 
mensalidade do Clube no mês de outubro de 2019.
§ 2º Os atletas externos deverão efetuar o pagamento da inscrição via 
transferência bancária, a ser efetivada para a conta de Titularidade do Clube, 
a saber: Banco Bradesco (237)   -   Agência 0465-0   -   Conta  243210-2-   
CNPJ 17.385.261/0001-70

Art.3º O torneio tem previsão de início em 14 de setembro, com jogos aos 
sábados e domingos, bem como às quintas-feiras no período noturno;
Parágrafo Único: A quadra de saibro identificada como “Quadra 1” será 
disponibilizada aos sócios do Clube até as 11h00min dos sábados e 
domingos, sendo que depois de referido horário, referida quadra será 
disponibilizada às disputas do torneio.

Art.4º O sistema do torneio será o de “eliminatória simples” em melhor de 3 
sets. Caso ocorra empate em 1x1, o terceiro set será “tie break” 10 pontos;

Art.5º  Os instrutores do Clube, auxiliados pelos professores externos, farão o 
enquadramento dos atletas nas classes (iniciante, 5ª classe, 4ª classe, 3ª 
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classe e 2ª classe) visando equilíbrio, podendo rejeitar inscrições;
§ 1º - Osatletas poderão participar de mais de uma classe, desde que a 
segunda classe inscrita seja acima da que o mesmo fora qualificado pelos 
instrutores ligados ao Clube Albert Scharlé;
§ 2º-  Atletas de outras cidades com inscrição em classe incorreta poderão  
ser eliminados durante o torneio;
Art.6º  O atleta deverá relatar no ato da inscrição suas possíveis dificuldades 
com dias e horários para jogos, e o departamento de esportes fará o possível 
para colaborar;

Art.8º Os jogos e respectivos horários serão divulgados pelo Whatsapp, bem 
como no site do Clube Albert Scharlé - http://www.clubescharle.com.br - 
ficando a cargo do tenista o acompanhamento de seus jogos.
A tolerância de atraso para os jogos será de 15 minutos para W.O. 
§ 1º - Os jogos marcados poderão ser antecipados, ou feito à troca de 
horários, devendo ser realizados até o domingo da mesma semana;
§ 2º- Qualquer troca de dias e horários dos jogos deverão ser feitas entre os 
jogadores (em comum acordo) com prévia liberação da Comissão 
Organizadora do torneio;

Art. 9º Caso algum atleta finalista não possa jogar na data marcada para final, 
este será substituído pelo (a)atleta semifinalista perdedor (a);

Art.10º O pagamento da taxa de inscrição e seu respectivo comprovante 
serão itens obrigatórios para que o tenista entre em quadra;

Art.11º - Será permitido o acesso de acompanhantes dos atletas ao Clube, 
limitados a 3 (três) acompanhantes por atleta, os quais pagarão, 
individualmente, a importância de R$ 20,00 (vinte reais) para o acesso.

Parágrafo Único: O Atleta responsável pelos acompanhantes 
deveráprovidenciar o envio para o email rp@clubescharle.com.br, até a 
quinta-feira antecedente a partida, dos nomes dos convidados e RGs dos 
mesmos, bem comoanexar comprovante de pagamento da taxa de entrada.

§ 1º A taxa acima deverá ser quitada mediante transferência bancária para a 
conta de titularidade do Clube Albert Scharlé: Banco Bradesco (237)   -   
Agência 0465-0   -   Conta  243210-2-   CNPJ 17.385.261/0001-70

Art. 12º Os casos omissos a este regulamento (disciplina, organização, 
regras, etc.) serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Torneio;
Art.13º Todos os atletas deverão ter conhecimento dos termos apontados no 
presente regulamento antes de preencher sua inscrição, valendo-se a 
inscrição efetuada como aceite a todos os termos aqui apontados.

Art. 14º Os casos omissos do presente regulamento deverão ser decididos 
pela Comissão Organizadora.

Sabará, 2 de Agosto de 2019.

Clube Albert Scharlé
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PÁG 2

§ 1º A taxa acima deverá ser quitada mediante transferência bancária para a 
conta de titularidade do Clube Albert Scharlé: Banco Bradesco (237)   -   
Agência 0465-0   -   Conta  243210-2-   CNPJ 17.385.261/0001-70

Art. 12º Os casos omissos a este regulamento (disciplina, organização, 
regras, etc.) serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Torneio;
Art.13º Todos os atletas deverão ter conhecimento dos termos apontados no 
presente regulamento antes de preencher sua inscrição, valendo-se a 
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Art. 14º Os casos omissos do presente regulamento deverão ser decididos 
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Sabará, 2 de Agosto de 2019.

Clube Albert Scharlé
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