REGULAMENTO E CALENDÁRIO
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Regulamento do Circuito de Benjamim - Cir da Associação de Ténis de Coimbra (ATC)

1.
O Circuito será composto pelas seguintes provas/ escalões:

Sub 10 (VERDE) – 7 Provas de apuramento, 4 provas nacionais no âmbito do SMASHTOUR/ PNDT e o Masters da ATC

Sub 9 (LARANJA) – 7 Provas de apuramento, 4 provas nacionais no âmbito do SMASHTOUR/ PNDT e o Masters da ATC

Sub 7 (VERMELHO) – 7 Provas de regionais, 4 provas nacionais no âmbito do SMASHTOUR/ PNDT

2.
O Circuito será realizado em três escalões etários (rapazes e raparigas juntos).

a-

Escalão VERDE (Completam 10 anos até 31 de Dezembro do ano em curso)

b-

Escalão LARANJA (Completam 9 anos até 31 de Dezembro do ano em curso)

c-

•
•
•

Nascidos em 2000, 2001, 2002
Nascidos em 2001, 2002, 2003
Os jogadores de 9 anos de idade que vençam 3 etapas no escalão laranja terão obrigatoriamente de transitar para o escalão
seguinte.

Escalão VERMELHO (Completam 7 anos até 31 de Dezembro do ano em curso)

•
•

Nascidos em 2003, 2004, 2005
Os jogadores de 7 anos de idade que vençam 3 etapas no escalão vermelho terão obrigatoriamente de transitar para o
escalão seguinte.

3.
A organização do Circuito é da responsabilidade da ATC, sendo também responsável pela selecção dos torneios e do Masters, após contacto
com os clubes.
De acordo com o número de inscrições, as provas poderão ter a duração de um a dois dias, especialmente para os sub 10 anos. As provas de
sub 7 e sub 9 anos deverão ter a duração de um dia.

4.
A organização de cada etapa é da responsabilidade da ATC, obrigando-se o clube anfitrião colaborar na mesma da seguinte forma:

Presença de 1 técnico no dia da actividade

Seleccionar e convocar 2 árbitros/supervisores (maiores de 16 anos)

Apoio logístico.

5.
O valor da inscrição em cada etapa é de 10,00 Euros, sendo efectuada no local de realização da etapa, junto de um elemento da organização.

6.
O sorteio para a fase inicial do torneio basear-se-á na classificação dos jogadores. Ficarão apurados para a fase competitiva seguinte os 1º e 2º
classificados de cada grupo. Para os sub 10, na fase final, os jogadores serão sorteados nos respectivos lugares de um quadro de eliminação
directa.

7.
Em cada etapa Benjamin-cir, os grupos irão de contemplar o mesmo número de jogadores, mesmo que para isso se tenha de atribuir Byes, para
que todos os jogadores possam partir em igualdade de circunstâncias para obtenção da classificação final.

VERMELHO (Sub 7) - Cada grupo poderá ter entre 3 a 6 jogadores.

LARANJA (Sub 9) – Cada grupo poderá ter entre 3 a 6 jogadores.

VERDE (Sub 10) – Cada grupo da fase de apuramento poderá ter entre 3 a 4 jogadores.

8.
Na prova de Masters da ATC poderão participar os 16 jogadores mais pontuados do Circuito de cada escalão filiados na ATCoimbra. Jogar-se-á
da mesma forma que nas etapas de apuramento.
Para o apuramento do Masters contam-se os 5 melhores resultados alcançados pelos jogadores e a participação mínima numa prova nacional.

9.
Pontuações no âmbito das provas de apuramento (só para sub 9 e sub 10):
Participação na etapa: 5
Sistema de Grupos: -Vitória – 2 ; - Derrota – 1
Sistema eliminatório (escalão Verde): - 1/8 final – 10; - ¼ final – 15; - ½ final – 20; finalista - 25 - vencedor da Etapa – 30
Pontuações no âmbito dos Masters: o dobro da pontuação válida para as etapas de apuramento.

10.
Em cada prova, a organização irá atribuir prémios de presença e medalhas ou troféus para os 4 primeiros classificados

11.
Estará disponível para cada etapa:
ASSOCIAÇÃO

Quadros referentes à Etapa;

4 Redes de Mini Ténis;

Bolas de baixo ressalto;

Água para os jogadores inscritos.
CLUBE ANFITRIÃO

Três campos de ténis ou 2 campos de ténis mais 2 campos de mini-ténis (escalão Vermelho)

Uma Mesa, Cadeiras e Guarda-sol.
Nota: No caso do Circuito Smashtour, o clube anfitrião deverá disponibilizar no mínimo 4 campos de ténis.

12.
REGRAS DA COMPETIÇÃO - ESCALÃO VERMELHO

abcd-

Dimensão dos campos: 11 a 12 m X 5 a 6 m
Redes de mini-tenis
BOLAS T.I.P. 1 (vermelho).
Competição desenrola-se toda em sistema de grupos (Poules), jogando todos contra todos
dentro de cada grupo, ficarão apurados os dois melhores de cada grupo que passam para o
grupo seguinte. A competição continua sucessivamente até existir apenas um grupo final.
e - Na sua constituição, os grupos serão formados por jogadores de ambos os géneros.
f - Os encontros podem ser disputados com ponto de ouro (sistema NO-AD) ou vantagens nos
formatos abaixo descritos, dependendo do nº de inscritos ou disponibilidade de courts;

•
•
•

À melhor de 1 super-tiebreak (até aos 10 pontos)
À melhor de 3 tiebreaks (até aos 7 pontos)

Jogos de pontos seguidos com tempo limitado
g - No início do jogo é sorteado quem começa a servir.
h - O serviço é efectuado apenas para o outro lado da rede.
i - É repetido o serviço quando existe Net.
j - Serão aplicadas as regras oficias da modalidade, para os casos não mencionados.
k - As dúvidas e os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo técnico responsável pela actividade pertencente ao clube.
Em caso de chuva/ número insuficiente de campos:
Poder-se-á jogar após a 1ª fase de grupos, de forma eliminatória.
REGRAS DA COMPETIÇÃO - ESCALÃO LARANJA
abcdef-

Dimensão dos campos: 18m X 6,5 a 8,23m
(dimensão aconselhada pela ITF – 18m x 6,5)
Rede rebaixada (altura aconselhada pela ITF, 80 cm ao centro)
BOLAS T.I.P. 2 (laranja).
Competição desenrola-se toda em sistema de grupos.
Na sua constituição, os grupos serão formados por jogadores de ambos os géneros.
Os encontros podem ser disputados com ponto de ouro (sistema NO-AD) ou vantagens nos
formatos abaixo descritos, dependendo do nº de inscritos ou disponibilidade de courts;

•
•

ghi-

Á melhor de 1 short set (tiebreak aos 4/4).

3 tiebreaks (até aos 7 pontos).
Excepcionalmente, apenas 1 super-tiebreak no caso de muitos inscritos ou poucos campos.
Cada jogador terá direito a 2 serviços, o primeiro por cima obrigatoriamente.
Serão aplicadas as regras oficiais da modalidade, para os casos não mencionados.
As dúvidas e os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo técnico responsável pela actividade pertencente ao clube.
Em caso de chuva/ número reduzido de campos:
Poder-se-á jogar à melhor de 1 tiebreak
Poder-se-á jogar, após a 1ª fase de grupos, de forma eliminatória.
REGRAS DA COMPETIÇÃO - ESCALÃO VERDE

a - Dimensão dos campos: Campo inteiro
b - BOLAS T.I.P. 3 (verdes).
c - Competição em sistema combinado

•
•

1ª Fase – Grupos

2ª Fase – Eliminação directa
d - Os encontros podem ser disputados com ponto de ouro (sistema NO-AD) ou vantagens nos
formatos abaixo descritos, dependendo do nº de inscritos ou disponibilidade de courts;

•
•

Á melhor de 1 short set (tiebreak aos 4/4).

Á melhor de 3 short sets (tiebreak aos 4/4 e super tiebreak na 3ª partida).
e - Realização da prova de pares, masculinos, femininos ou mistos, aberta a todos os participantes.
f - A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma competição de singulares
apenas se num dos géneros houver menos de 4 participantes)
Em caso de chuva/ número insuficiente de campos:
Poder-se-á encurtar os encontros; à melhor de 3 tiebreaks (até aos 7 pontos)

13.

Etapas (datas e locais)

Benjamim-cir
1) 9 e 10 de Janeiro – Ténis Clube Choupal
2) 20 e 21 de Fevereiro – Escola de Ténis do Centro
3) 20 e 21 de Março – Clube de Ténis Quiaios Hotel
4) 22 e 23 de Maio - Clube de Ténis Coimbra
5) 5 e 6 de Junho – Clube Ténis Oliveira Hospital
6) 19 e 20 de Junho - miraVillas Tennis Club
7) 18 e 19 de Setembro – Escola de Ténis do Centro
8) 25 e 26 de Setembro – Masters Regional – Local a designar
Smashtour
 6 e 7 de Fevereiro – Clube Escola Ténis Cantanhede (prova nacional)
 13 e 14 de Março – Clube de Ténis Coimbra (prova nacional)
 24 e 25 de Abril – Associação Académica de Coimbra (prova nacional)
 8 e 9 de Maio – Tennis Clube Figueira da Foz (prova nacional)
14.
Após a conclusão do circuito, serão entregues prémios aos três primeiros classificados (somatório da pontuação
obtida nas provas de apuramento com a pontuação alcançada no masters regional).
15.
As dúvidas e os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelos técnicos responsáveis do Benjamim
– Cir da ATC.

Prazo e procedimentos de inscrição:
- Até às 12h00 da quinta-feira anterior ao dia do torneio por e-mail: hugosolinhosilva@hotmail.com;
dinisfigueiredo@hotmail.com
- Mencionar os seguintes dados: Torneio em que se inscreve; - nome (1º e último); - licença; - escalão; - data de
nascimento e clube que representa.
Coordenadores do circuito: Dinis Figueiredo, Hugo Silva e Ivan Gonsalves

