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ATA
REUNIÃO BEACH TENNIS
06 DE DEZEMBRO DE 2018
No dia seis do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reuniram-se
as associações filiadas em Reunião convocada pela Federação Catarinense de Tênis, na
Federação Catarinense de Tênis, localizada na Avenida Governador Irineu Bornhausen s/nº
- Agronômica, na cidade de Florianópolis/SC, as seguintes Associações filiadas, assim
representadas: Magnus Formanski Pavei, Sociedade Recreativa Mampituba; Rodolfo
Marquezi, Associação Brava 60 de Beach Tennis; Daniel Wehmuth e André Baran,
Sociedade Esportiva Bandeirante. Presentes também os senhores, Alexandre Reis de
Farias, Presidente da FCT; Andréia Schülter Buss, Gerente da FCT; Arlindo Sandri,
Coordenador de Beach Tennis da FCT e Gabriel Linhares Coordenador Financeiro da FCT;
O Presidente da FCT abriu a reunião cumprimentando a todos e falou da importância do
crescimento da modalidade Beach Tennis, passou a palavra para o coordenador Arlindo
que abriu a pauta explanando o item 1) - Implantação da regra dos 3 metros do
devolvedor assim que a ITF colocar no regulamento oficial; item 2) - será introduzido no
regulamento a soma do game average; item 3) - autonomia do árbitro de tomar decisão de
transferir os jogos para outro horário e/ou dia caso achar necessário devido a situações
climáticas e outros; item 4) - Desistência de sede de realizar o torneio até 60 dias antes da
data de início da competição; item 5) - o tenista que levar WO em qualquer posição na
chave não receberá nenhuma pontuação, ou seja, 0 (zero), caso o tenista tenha jogado até
a final e não comparecer levará WO e perderá os pontos adquiridos até aquela posição;
item 6) - A categoria simples será excluída dos torneios, as categorias másters serão
realizadas na sexta-feira e a categoria sub14 será realizada no sábado; item 7 ) - o atleta
que jogar categoria Máster não poderá jogar a categoria Profissional e vice e versa (no
entanto, está sendo conversado com a CBT sobre essa regra, e caso ela permita,
alteraremos no nosso regulamento assim que a mesma publicar); item 8) - A FCT designa
o árbitro para os torneios microrregionais.; Item 9) - Reclassificação de 2019 para 2020,
categoria da C para categoria B sobem 16 atletas, da Categoria B para categoria A sobem 6
atletas; item 10) – Nas categorias Duplas B e C até 15 duplas inscritas será jogada em fase
de grupos e acima de 15 duplas será eliminatória, em 2 sets e match tie-break no set
desempate; item 11) – Os atletas das categorias Master, deverão optar em jogar Master
+40 OU Master +50; item 12) – A Quinta etapa Estadual (25 a 27/10) originalmente após a
Copa das Federações poderá ter pontuação diferenciada, porém aguardaremos a posição
da CBT quanto a data oficial da Copa Federações, e assim tomar uma decisão definitiva;
item 13) – A convocação para a Copa das Federações será conforme regulamento (2
ranking masculino, 2 ranking feminino e 1 masculino e 1 feminino no ranking de mista),
porém a convocação da Pró passará de top 20 ITF para top 30 ITF; item 14) – A convocação
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da Comissão Técnica da Copa das Federações será feita pela Federação Catarinense de
Tênis com o critério que achar necessário; item 15) – O formato de disputa da Etapa
Master será alterado de grupos para chave eliminatória, com confrontos pré-definidos pela
posição no ranking (1x8, 2x7, 3x6, 4x5). Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada
a reunião e eu, Andréia Schülter Buss, nomeada secretária, lavrei a presente ata, que, lida
e aprovada por todos, vai assinada por mim, e pelo Presidente da Federação Catarinense
de Tênis.

Alexandre Reis de Farias
Presidente,
Federação Catarinense de Tênis

Andréia Schülter Buss
Secretária da Reunião
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