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Regulamento do Torneio Individual de Tênis 

 I - Dos Objetivos  

Artigo 1º. O Torneio Interno Individual de Tênis da OAB/MS, promovido pela OAB/MS e 

CAA/MS, através da Comissão de Esporte e Lazer, objetivando o incentivo a difusão da prática 

da atividade física em geral e do Tênis, desenvolvido em clima de lealdade e disciplina, visando 

à integração social dos participantes.  

II - Da Participação e Inscrição  

Artigo 2º. Poderão se inscrever para participar dos jogos, Advogados com inscrição ativa na 

OAB/MS. 

Artigo 3º As inscrições deverão ser realizadas na sede da OAB em Campo Grande MS ou nas 

sedes das subseções de Mato Grosso do Sul, no período de 19.04.2018 a 19.06.2018. 

Parágrafo Terceiro - O valor da inscrição será de R$50,00(Cinquenta Reais) por Atleta, para 

atendimento das despesas da competição. 

Art. 4º - No ato da inscrição os Atletas deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição da Equipe, disponibilizada no site da OAB/MS. 

b) Termo Individual de Responsabilidade e Ficha de inscrição individual, disponibilizada no site 

da OAB/MS. 

c) Comprovante de pagamento da inscrição; 
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d) Cópia da carteira da OAB/MS, para os Atletas/Advogados; 

Parágrafo Único - Somente será aceita a inscrição se todos os documentos estiverem 

devidamente preenchidos e assinados. 

IV - DOS DIAS, HORÁRIOS E TABELAS DOS JOGOS 

Art. 6º - A data dos jogos será divulgada posteriormente, sendo que ocorrerá em dia a ser 

combinado entre os atletas, dentro do período dos jogos, a ser definido pela Comissão 

Organizadora. A tabela dos jogos será elaborada por sorteio no Congresso Técnico da 

Modalidade.  

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora locará a quadra para realização dos jogos. 

V – DO CONGRESSO TÉCNICO  

Art. 7º - O Congresso Técnico será realizado em data a ser futuramente divulgada, no local do 

evento, onde a presença do atleta será obrigatória.  

III - Das Categorias  

Artigo 6º. O Torneio será desenvolvido para as seguintes categorias: Estreantes, 

Intermediários, Avançados e Sênior.  

Parágrafo Primeiro: Entende-se por Categoria Tênis Estreante: Os que já praticaram há um 

ano. O participante que não tenha classificação na Federação Sul-Matogrossense de Tênis. 

Parágrafo Segundo: Entende-se por Categoria Intermediária:  

A-) Os que praticam há pelo menos um ano e meio, os que já tenham jogado Torneios de 

Intermediários. 

Parágrafo Terceiro. Entende-se por Categoria Avançados: Os que pratiquem tênis há mais de 

quatro anos; os que participem em qualquer categoria da FTMS no masculino e no feminino.  

Parágrafo Quarto. Entende-se por Categoria Sênior A e B:  

A-) Os que tenham quarenta e cinco (45) anos completados antes do início do torneio.  

B-) Os que tenham cinquenta e cinco (55) anos completados antes do início do torneio.  

Parágrafo Quinto. Qualquer jogador poderá jogar em até duas categorias, desde que sigam as 

regras estipuladas. Mas os bônus poderão ser contados para o Ranking somente na melhor 

classificada.  

Artigo 7º. O sistema de disputa será o de eliminatória simples.  

Artigo 8º. As regras do Torneio Interno Individual de Tênis serão as Internacionalmente 

adotadas.  

Parágrafo Único: O referido Torneio não contará com a presença de árbitros.  

Artigo 9º. Os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) "sets".  

Artigo 10º. Caso ocorra empate de 06 (seis) "games" nos dois primeiros sets, será utilizado o 

sistema "tie break" (7). No terceiro set será utilizado o sistema "super tie break" (10).  



Artigo 11º. O Comissão de Esporte e Lazer designará uma Comissão de Competição que dirigirá 

o Torneio.  

Artigo 12º. Os recursos poderão ser interpostos perante a Comissão de Competição no prazo 

improrrogável de 48 horas após o término do jogo.  

Artigo 13º. O jogador deverá trazer a raquete, estar adequadamente uniformizado (bermuda 

ou shorts, camiseta, tênis e meia) e apresentar a documentação com foto, até 15 minutos, no 

máximo, após o horário marcado para o início do jogo. Em caso contrário será declarado 

perdedor, sendo dada a vitória ao seu oponente, desde que este tenha atendido as condições 

acima estabelecidas. Se ambos não estiverem em condições serão declarados perdedores.  

Parágrafo Primeiro. Caso um dos jogadores quebre a sua raquete, terá 15 minutos para 

providenciar uma nova ou perderá o confronto, sendo considerado desqualificado.  

Parágrafo Primeiro. Em dias de chuva, no horário previsto para a realização do Torneio, os 

jogos serão transferidos automaticamente pela Comissão de Competição; em caso de dúvida 

sobre as intempéries climáticas, os participantes deverão se apresentar em frente ao mural de 

tênis, na data e horário previstos para a realização dos jogos.  

Artigo 15º. A classificação será individual, nas classes masculina e feminina. 

 Artigo 16º. Ao final do Torneio serão proclamados os 04 (quatro) primeiros classificados nas 

classes masculina e feminina.  

IV - Premiação  

Artigo 17º. Serão oferecidos troféus aos campeões, vice e terceiro colocados 

 V - Penalidade Artigo 18º. Os casos de inscrição irregular e de faltas disciplinares serão 

julgados pela Comissão de Competição.  

Artigo 18º. Os casos omissos neste regulamento serão julgados e decididos pela Comissão de 

Competição. 

Campo grande, MS – 19 de abril de 2018. 

Comissão Organizadora – I Jogos da Advocacia de Mato Grosso do Sul  

 

 

 
 

 

 


