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Regulamento Beach Tennis JASC  2021 
 

1. Evento 
O 60º JOGOS ABETOS DE SANTA CATARINA 2021 DE BEACH TENNIS é um torneio exibição, em 
que os munícipios de Santa Catarina disputarão entre si em uma única categoria. Os munípios 
que obtiverem o maior número de pontos será considerado a campeão da edição exibição do 60º 
JASC DE BEACH TENNIS. 

 
Em 2021, será disputado na Arena Maniacs, em Biguaçu, entre os dias 26 a 28 de novembro. 

 
2. Categoria 
O 60º JASC de Beach Tennis será realizada CATEGORIA ÚNICA 

 
 

3. Inscrições 
Os Municípios deverão inscrever uma equipe até o dia 22 denovembro de 2021 (2ª feira), 17h 
(horário de Brasília). As inscrições serão realizadas somente via e-mail, beachtennis@fct.org.br 
através      do envio dos seguintes documentos: 
 

a) Formulário de Inscrição preenchido com o nome dos atletas que irão compor a Equipe 
(formulário fornecido pela FCT, anexo ao regulamento); 
b) Taxa de inscrição (isento); 

 
 
Observação: 

 Não serão aceitas inscrições de novas equipes após o término do prazo de inscrições, 22 de 
novembro de 2021. 

 Cada Município será responsável pela inscrição dos seus atletas. Não será aceito inscrição 
individual de atleta. Deverá vir através dos Municípios. 

 
3.1 – Critério para entrada de chave 

Para o 60º JASC de Beach Tennis 2021 (evento exibição), a chave será composta por SOMENTE 16 
(dezesseis) municípios, sendo que 12 (doze) municípios entrarão direto na chave principal e 04 
(quatro) vagas será definida através da disputa do qualifying na sexta-feira (26/11/2021), caso 
ultrapasse o número de 16 municípios inscritos. 
 

3.1.1 Os critérios para entrada na chave principal: 
1º critério: Para efeito de confecção de chave serão utilizados os rankings ITF e FCT (Pró, A, B, C), 
nesta ordem de prioridade. Para a categoria Profissional, os atletas que estiverem entre as 100 
primeiras posições do ranking da ITF, terá prioridade na entrada de chave. 
 
2º critério: maior soma dos jogadores entre os quatro da equipe, dois jogadores masculinos e os 
dois jogadores femininos, seguindo essa ordem: (1) maior número de jogadores ranqueados ITF,  
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(2) maior numero de ranqueados FCT Pró, FCT categoria A, FCT categoria B, FCT categoria C. 
 
3º critério: se houver empate, será feito um sorteio do município que entrará na chave e o 
perdedor poderá disputar a vaga no qualifying. 

 

3.2 Lista de Inscritos 
A FCT publicará uma “pré-lista” de inscritos no site da entidade (www.fct.org.br) , para efeito de 
eventuais correções por parte dos Municípios, tendo como finalidade a transparência e lisura da 
competição. 

 
Os municípios, que quiserem questionar a elegibilidade de atletas inscritos, deverão enviar a 
justificativa para o e-mail beachtennis@fct.org.br. A FCT fará a análise da(s) contestação(ões) e, 
caso comprovada e aceita, será comunicado ao Município que tiver  equipe questionada, em até 1 
dia útil, se tornará obrigatória a substituição do atleta ou equipe contestada.  

 
Caso não sejam cumpridos os requisitos e os prazos acima, o Município terá a sua inscrição 
contestada cancelada. 

 
3.3 Substituições 
Somente serão permitidas substituições após o prazo de inscrição com a comprovação de lesão 
com envio de atestado médico (CRM). A substituição deve ser comunicada à FCT através do e-
mail beachtennis@fct.org.br juntamente com o atestado médico. 

 

Até o momento do sorteio, somente serão aceitas substituições em equipes previamente 
inscritas respeitando as disposições contidas neste regulamento. Após o sorteio das chaves não 
serão  permitidas substituições de atletas pois é permitido que cada Município inscreva 3  atletas 
de cada gênero (3 masculino e 3 feminino). 

 
4 Participação 

Estarão aptos a participar do Torneio Exibição do 60º JASC de Beach Tennis, os atletas que se 
enquadrarem nos seguintes itens: 
a) Idade mínimo até 17 anos (até 2004); 
b) Ter o cadastro na FCT (www.tenisintegrado.com.br) e poderá pertecer a qualquer categoria. 

 Obs: Se tiver 16 anos, mas completará 17 anos no ano estará apto. 
 
5 Cancelamento 

Estarão sujeitos ao cancelamento da inscrição no 60º JASC de Beach Tennis, os atletas do 
Município que se enquadrarem nos seguintes itens: 
a) Atletas inscritos com idade não permitida; 
b)  Os Municípios que não cumprirem os prazos descritos neste regulamento; 
c) Atletas não cadastros no tenisintegrado.com.br 
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6 Sistema de Disputa 
Os confrontos serão disputados em até 3 jogos, 2 sets até 6 games e 3º set tie-break (até 10 
pontos). 
1º Jogo de Dupla Feminina;  
2º Jogo de Dupla Masculina; 
 3º Jogo de Dupla Mista. 

 
Importante: Caso o terceiro jogo não seja decisivo, não será obrigatório a realização. Caso seja 
realizado será jogado um set de 6 games. 

 
6.2 Grupos e Chaves 
O formato das disputas dependerá do número de Municípios inscritos.  
Acima de 04 (quatro) equipes inscritas, o formato de disputa será eliminatório com  chave 
reversa para determinar a posição de cada equipe; 
a) Abaixo de 04 (quatro) equipes inscritas, mínimo de 03 (três) equipes permitidas, o formato 
será Round Robin (todos contra  todos). 

 
6.3 Sorteio e Divulgação 
O sorteio das chaves será realizado em tempo hábil, após qualquer tipo de contestação já tenha 
sido  encerrada. A FCT divulgará as chaves, confrontos e programação no site oficial da entidade, 
www.fct.org.br aba - FCT – 60º JASC - BEACH TENNIS (EXIBIÇÃO). 

 
A definição dos cabeças de chave será feita de acordo com o item 3.1.1 deste Regulamento. 

 
7 Equipes 

Os Municípios deverão formar equipes com no MÍNIMO de 02 atletas femininos e 02 atletas 
masculinos e no MÁXIMO 03 atletas femininos e 03 atletas masculinos. 

 
Cada Município poderá indicar um capitão desde que não mude durante o jogo. 

 
O Capitão da equipe poderá dar instruções à equipe somente nas viradas de lado da quadra, 
porém desde que esteja sentado ao lado da quadra e devidamente credenciado por seu 
Município ao árbitro geral do torneio. 

 
8 Escalação 

A escalação das equipes deverá ser feita a critério dos respectivos Capitães. A confirmação da 
escalação da equipe (duplas masculinas e femininas) deverá ser com 30 minutos de antecedência 
do horário de início do confronto, e a dupla mista poderá ser entregue após o segundo jogo do 
confronto na Mesa da Arbitragem; 

 
Os jogadores poderão ser modificados em cada encontro, porém os nomes dos jogadores 
participantes deverão figurar na relação de inscrição. 

 
Em hipótese alguma será permitida a modificação dos integrantes da equipe após o início da 
competição. Caso haja inversão dos jogadores, quando da sua apresentação na quadra, a equipe 
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adversária será declarada vencedora da partida. 
 
9 Custos 

As despesas de transporte, hospedagem e alimentação das equipes, entre outras, inerentes ao 
torneio, serão de responsabilidade dos Municípios que efetuaram as suas respetivas inscrições. 

 
10 Uniformes 

Não serão permitidas imagens e escritos nos uniformes que tragam qualquer tipo de 
constrangimento para o público e adversários. 

 
Maiores informações, entrar em contato com o departamento técnico pelo e-mail 
beachtennis@fct.org.br . 
 

 
11 Premiação 

A premiação do torneio será composta por MEDALHAS para os Municípios e seus respectivos 
atletas que ocuparem as 3 primeiras colocações. 

 
12  Código de Conduta 

As penalidades aplicadas aos atletas, técnicos e acompanhantes que prejudicarem o bom 
andamento das competições, provocando tumultos, causando embaraços ou praticando gestos 
de indisciplina na área de competição poderão ser eliminados da competição pelo árbitro geral e, 
poderão ainda sofrerem punições conforme decisão do árbitro geral, árbitros-auxiliares 
(independentemente de estarem dentro da quadra ou fora dela). 

 
Para os casos de indisciplina que acontecerem dentro das quadras, constituir-se-ão: 
a) Obscenidade Audível: Palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer idioma; 
b) Obscenidade Visível: Gestos ou atitudes obscenas visíveis; 
c) Abuso de Bolas: Bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra, mesmo com 
o jogo terminado, enquanto o atleta estiver na quadra; 
d) Abuso de Raquete ou Equipamento: Qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes ou 
equipamentos da quadra; 
e) Abuso Verbal: Expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem ou público em geral; 
f) Abuso Físico: Agredir fisicamente seu oponente, arbitragem ou público; 
g) Instrução: Qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o jogador, técnico, pais ou 
acompanhantes; 
h) Conduta Antidesportiva: toda e qualquer atitude antidesportiva que não esteja prevista nos 
itens acima. 

 
11.2 Penalidades 
Atletas e/ou integrantes da equipe que ofenderem a arbitragem, os adversários ou o público 
presente estará sujeito às seguintes penalidades. 
1ª Ofensa: Advertência; 
2ª Ofensa: Perda de Ponto; 
3ª Ofensa: Perda de Game. 
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A partir da 4ª ofensa, ficará a critério do Árbitro Geral se continua penalizando com perda de 
games ou com desclassificação do atleta e/ou integrante da equipe faltoso. Dependendo da 
gravidade do ato cometido pelo atleta e/ou integrante da equipe, o mesmo poderá ser 
desclassificado sem passar pelo processo normal acima descrito. 

 
As penalidades serão aplicadas segundo a gravidade da falta, podendo, em determinadas 
situações, serem levadas a Justiça Desportiva Estadual. 

 
12 Casos Omissos 

Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo Árbitro Geral, 
Dirigente da FCT, regulamento geral de beach tennis e o regimento interno da FCT 2021. 

 
Departamento Técnico. 

16/11/2021 
  

Alexandre Reis de Farias 
Presidente 

Federação Catarinense de Tênis  
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ANEXO 1 
 

 
 

60º JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA 
MODALIDADE BEACH TENNIS – EXIBIÇÃO 

 
Município:  

Telefone:  

E-mail:  

Nome responsável:  

 Prazo para enviar equipe: 
 22/11/2021 Inscrição da equipe 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS ESSA DATA 

 
Nº ID 

(TenisIntegrado) 
NOME DO BEACH TENISTA 

(MASCULINO) 
DATA NASCIMENTO 

01    
02    
03    

 
Nº ID 

(TenisIntegrado) 
NOME DO BEACH TENISTA 

(FEMININO) 
DATA NASCIMENTO 

01    
02    
03    

 
 


