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REGULAMENTO BEACH TENNIS  

 
CAPÍTULO I – DO CAMPEONATO 
 
Art. 1º. O torneio de Beach Tennis, modalidade dos IX JOGOS NACIONAIS DA 
MAGISTRATURA, reger-se-á pelo presente regulamento, de acordo com as regras e 
procedimentos adotados pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Internacional 
Tênis Federation (ITF).  
 
CAPÍTULO II – DOS UNIFORMES 
 
Art. 2º. Os Beach Tenistas deverão se apresentar com vestimenta adequada para a 
prática do Beach Tennis. Não será permitido jogar sem camisa. 
 
CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES 
 
Art. 3º. Serão disputadas as modalidades de duplas masculinas, femininas e mistas, 
somente na categoria livre, sem limite de idade. 
 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º. Um atleta somente poderá ter uma inscrição em cada modalidade, podendo se 
inscrever simultaneamente na mista, mesmo que inscrito na masculina ou feminina. 
 
Art. 5º. A data limite para inscrição será a definida pela organização dos Jogos.  
 
Art. 6º. As duplas deverão ser formadas por pelo menos um magistrado ou magistrada, 
podendo o outro integrante ser cônjuge, companheiro(a) ou filho(a). 
 
CAPÍTULO V – DOS SORTEIOS DAS CHAVES E PROGRAMAÇÃO 
 
Art. 7º. As chaves do torneio serão sorteadas no congresso técnico, bem como os 
horários dos jogos. 
 
CAPÍTULO VI – DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTOS  
  
Art. 8º. Todos os jogos serão chamados da “mesa de arbitragem”, por meio de sistema de 
som. Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do Beach Tenista na quadra, a 
partir da chamada do jogo. 
§ 1º. Será declarado perdedora a dupla que não se apresentar na quadra após esse 
período de tolerância. 
§ 2º. Havendo o comparecimento de um dos componentes da dupla será possível a 
realização da partida, a critério do parceiro remanescente. 
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§ 3º. Ausentes as duas duplas de Beach Tenistas, ambas serão declaradas perdedoras 
por W.O. 
§ 4º. Presentes um jogador de cada dupla o jogo poderá ser realizado, mas com a 
marcação oficial para duplas. 
§ 5º. Após a aplicação do W.O pelo árbitro geral não é permitida a realização do jogo 
mesmo que haja comum acordo entre os jogadores. 
 
CAPÍTULO VII – DA FORMA DE DISPUTA  
 
Art. 9º. Os grupos serão formados conforme o número total de participantes, com sorteio 
das chaves no congresso técnico, seguindo as seguintes diretrizes: 
I - 1ª Fase (Fase de Grupos) - Grupos com 3 ou 4 duplas, conforme regras e critérios para 
classificação à fase seguinte definidos no anexo I ou a critério do congresso técnico; 
II – Em caso de empate nos grupos realizados (Fase de Grupos), a definição das 
posições será apurada observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 
1º - Maior número de vitórias; 
2º - Confronto direto (em caso de 2 duplas empatadas); 
3º - Maior saldo de games/game average (caso sejam três duplas empatadas). Caso as 3 
duplas tenham saldo diferente, será determinado automaticamente o 1º, 2º e 3º 
colocados. Caso duas tenham o mesmo saldo e encontrarmos o primeiro ou o terceiro 
colocado, deverá ser considerado o confronto direto entre as duas duplas restantes; 
4º - Sorteio (casos onde ainda persistir o empate). 
III - Na 1ª Fase (Fase de Grupos) o aproveitamento será apurado pelo número de vitórias 
e melhor saldo de games, inclusive para definição dos segundos colocados que 
avançarão a fase seguinte e formação das chaves nas fases eliminatórias;  
IV - Para efeito de contagem para desempate, nos casos de desistência de alguma dupla, 
serão computados aos sets os games faltantes para término do jogo. Exemplo: uma dupla 
está ganhando por 2/1 e o outro desiste, a contagem para efeito de desempate será 6x1. 
Nesse caso, o vencedor acrescentará os games que faltariam para término do set 
paralisado. 
V - Nas chaves de grupos, a dupla que perder por WO ou desistência sem ter iniciado o 
jogo, será automaticamente desclassificado e a pontuação zerada. Caso essa dupla já 
tenha realizado algum jogo, esses jogos serão desconsiderados a todos os seus 
adversários.  
 
Art. 10.  Na fase de grupos e eliminatórias (quartas e semifinais), inclusive decisão da 
medalha de bronze, excetuando a decisão da medalha de ouro, os jogos serão 
disputados em set único, normal, com “tie break” até 7 pontos (melhor de 12 pontos), 
sempre com vantagem de dois pontos para finalizar. 
§ 1º. Durante um jogo “tie-break”, os pontos são marcados "zero", "1", "2", "3" etc. A dupla 
que ganhar sete pontos ganha o "game" e "set", desde que haja uma margem de dois 
pontos sobre a dupla adversária. 
§ 2º. Se necessário, o “tie-break” deve continuar até que esta margem seja atingida. 
§ 3º. O jogador que tenha a vez de sacar servirá o primeiro ponto do “tie-break”. Os dois 
pontos seguintes devem ser sacados por outro jogador da equipe da dupla adversária. 
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Depois disso, cada jogador/time deve servir alternadamente por dois pontos consecutivos 
até o final do jogo “tie-break” (em duplas a rotação do serviço dentro de cada equipe 
deverá continuar na mesma ordem que durante esse set). 
§ 4º. O jogador/time quem era a vez de servir em primeiro lugar no “tie-break” será o 
recebedor no primeiro game do set seguinte. 
 
Art. 11 - O jogo final (decisão da medalha de ouro) deverá ser jogado em formato PRO 
SET/SET PROFISSIONA, na seguinte forma: Melhor de 14 games (vence quem alcançar 
8 games com diferença mínima de 2 games) havendo empate em 7-7 o jogo vai até 9. 
Caso haja empate em 8-8, joga-se um “tie-break” até 7 pontos, melhor de 12 pontos para 
definição do vencedor do set.  
 
Art. 12. Em todos os games, caso aconteça empate em 40x40, haverá disputa em NO-AD 
sem vantagem.  
 
CAPÍTULO VIII – DOS JOGOS  
 
Art. 13. O Beach Tenista deverá confirmar sua presença no local do torneio, na mesa de 
arbitragem. O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 minutos. A troca de lado 
não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto, exceto ao término de cada set quando o 
tempo será de 2 minutos. 
Parágrafo único. O atleta não poderá sair da quadra sem a devida autorização do árbitro 
geral ou auxiliares, sob pena de receber advertência, podendo ser desclassificado. 
 
CAPÍTULO IX – DO TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS 
 
Art. 14. O período mínimo de descanso para a próxima partida de um Beach Tenista no 
mesmo dia será de 10 (dez) minutos, em qualquer caso. 
 
CAPÍTULO X – DA ARBITRAGEM  
 
Art. 15. Durante a realização do torneio, o árbitro geral e seus auxiliares são as 
autoridades máximas competentes para dirigir a parte técnica do torneio e têm entre suas 
atribuições o direito de intervir (estando ou não na quadra) em qualquer jogo que julgar 
necessário, para aplicação das regras, procedimentos e código de conduta. 
 
Art. 16. A presença de árbitro auxiliar em cada quadra será definida no congresso técnico, 
mas terá sempre o árbitro geral do torneio e árbitros auxiliares a critério da comissão 
organizadora, um pelo menos para cada três quadras. 
Parágrafo único. A decisão de colocar juiz de cadeira em jogos específico, caso não exista 
determinação do congresso técnico, caberá ao árbitro geral. 
 
Art. 17. O árbitro geral deverá estar sempre presente durante a realização dos jogos e 
completamente à disposição do torneio. A falta de árbitro acarretará a paralisação 
imediata do torneio. 
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Art. 18. No caso de violações de código de conduta, o árbitro deverá informar a 
penalidade a comissão organizadora, elaborando relatório detalhando as penalidades, 
caso solicitado. 
 
Art. 19.  O nome do árbitro geral será divulgado no congresso técnico e deverá constar 
em local visível nas dependências do local de realização do torneio. 
 
CAPÍTULO XVI - CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS  
 
Art. 20. Todo atleta ao fazer sua inscrição declara ter total conhecimento das regras do 
esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e normas de conduta 
abaixo. 
 
CAPÍTULO XVII – DAS REGRAS E REGULAMENTOS 
 
Art. 21. O código de conduta poderá ser aplicado pelo árbitro geral, árbitros auxiliares 
(independentemente de estarem dentro da quadra ou fora dela) ou Juiz de Cadeira a 
qualquer momento. Para aplicação do código de conduta, o árbitro geral ou os seus 
auxiliares, deverão adentrar a quadra e em voz clara e audível informar a violação ao 
atleta infrator e aos demais atletas da partida, conforme segue: 
  

⚫ Obscenidade audível: palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer 
idioma; 

⚫ Obscenidade visível: gestos ou atitudes obscenas visíveis; 
⚫ Abuso de bolas: bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra, 

mesmo com o jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra; 
⚫ Abuso de raquete ou equipamento: qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes 

ou equipamentos da quadra; 
⚫ Abuso verbal: expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem ou público 

em geral; 
⚫ Abuso físico: agredir fisicamente seu oponente, arbitragem ou público; 
⚫ Conduta antidesportiva: toda e qualquer atitude antidesportiva que não esteja 

prevista nos itens acima. 
 
Art. 22. São as penalidades por infração ao código de conduta: 
 

⚫ 1ª Violação: advertência; 
⚫ 2ª Violação: perda de ponto; 
⚫ 3ª Violação: perda de game. 
⚫ 4ª Violação em diante fica a critério do árbitro geral se continua penalizando com 

perda de games ou com desclassificação da dupla faltosa. 
⚫ Dependendo da gravidade do ato cometido pela dupla, a mesma poderá ser 

desclassificada sem passar pelo processo normal acima descrito. 
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Art. 23. O Beach Tenista poderá ser penalizado administrativamente (suspensão ou 
exclusão) por qualquer infração ao Código de Conduta durante o torneio. 
 
ANEXO I – FORMA DE DISPUTA 

 

⚫ 4 duplas - Grupo Único (todos contra todos) com partida final entre os dois 
primeiros colocados; 

⚫ 5 duplas - Grupo Único (todos contra todos) com partidas semifinais (1ºx4º) (2ºx3º) 
e decisão do bronze (perdedores) e final (vencedores); 

⚫ 6 duplas - 2 grupos de 3 duplas sem; classificando-se os dois primeiros de cada 
grupo para fase semi-final; 

⚫ 7 duplas - 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas) classificando-se os 
dois primeiros de cada grupo para fase semi-final; 

⚫ 8 duplas - 2 grupos de 4 duplas classificando-se os dois primeiros de cada grupo 
para fase semi-final; 

⚫ 9 duplas - 3 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo e o 
melhor segundo (apurado pelo melhor aproveitamento) para fase semifinal; 

⚫ 10 duplas - 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas) classificando-se 
os primeiros de cada grupo e o melhor segundo (apurado pelo melhor 
aproveitamento) para fase semifinal; 

⚫ 11 duplas - 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas) classificando-se 
os primeiros de cada grupo e o melhor segundo (apurado pelo melhor 
aproveitamento) para fase semifinal; 

⚫ 12 duplas - 4 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo para 
fase semifinal; 

⚫ 13 duplas - 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas) classificando-se 
os primeiros de cada grupo para fase semifinal; 

⚫ 14 duplas - 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas) classificando-
se os primeiros de cada grupo para fase semifinal; 

⚫ 15 duplas - 5 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo e os 
três melhores segundos (apurado pelo melhor aproveitamento) para fase quartas 
de final, seguindo as semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 16 duplas - 4 grupos de 4 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo para 
fase semifinal; 

⚫ 17 duplas – 5 grupos (3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas) classificando-
se os primeiros de cada grupo e os três melhores segundos colocados (apurado 
pelo melhor aproveitamento) para fase quartas de final, seguindo as semifinais 
entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 18 duplas - 6 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo e os 
dois melhores segundos colocados (apurado pelo melhor aproveitamento) para 
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fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os vencedores e em seguidas as 
finais; 

⚫ 19 duplas - 5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas classificando-se os 
primeiros de cada grupo e os três melhores segundos colocados (apurado pelo 
melhor aproveitamento) para fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os 
vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 20 duplas - 4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas classificando-se os 
primeiros de cada grupo e os dois melhores segundos colocados (apurado pelo 
melhor aproveitamento) para fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os 
vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 21 duplas - 7 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo e o 
melhor segundo colocado (apurado pelo melhor aproveitamento) para fase quartas 
de final, seguindo as semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 22 duplas - 6 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas classificando-se os 
primeiros de cada grupo e os dois melhores segundos colocados (apurado pelo 
melhor aproveitamento) para fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os 
vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 23 duplas - 5 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas classificando-se os 
primeiros de cada grupo e os dois melhores segundos colocados (apurado pelo 
melhor aproveitamento) para fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os 
vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 24 duplas - 8 grupos de 3 duplas classificando-se os primeiros de cada grupo para 
fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os vencedores e em seguidas as 
finais; 

⚫ 25 duplas - 7 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 26 duplas - 6 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 27 duplas - 5 grupos de 3 duplas; 3 grupos de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 28 duplas - 4 grupos de 3 duplas e 4 grupos de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 29 duplas - 3 grupos de 3 duplas e 5 grupos de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 30 duplas - 6 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 
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⚫ 31 duplas - 7 grupos de 4 duplas e 1 grupo de 3 duplas; 8 grupos de 3 duplas 
classificando-se os primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as 
semifinais entre os vencedores e em seguidas as finais; 

⚫ 32 duplas - 8 grupos de 4 duplas; 8 grupos de 3 duplas classificando-se os 
primeiros de cada grupo para fase quartas de final, seguindo as semifinais entre os 
vencedores e em seguidas as finais. 

 

 

 COMISSÃO ORGANIZADORA 


