18.
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).
19.
As dúvidas e os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelos técnicos

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

responsáveis do Benjamim – Cir da ATC.

1.
20.

O Circuito será composto pelas seguintes provas:

Etapas (datas e locais):
1.



Sub 10 – 7 Provas de apuramento, 4 provas nacionais no âmbito do PNDT, o Masters da
ATC e a Taça Ténis Atlântico (prova de equipas inter-regional do espaço atlântico);

22 e 23 de Novembro – Clube Ténis Coimbra


2.

13 e 14 de Dezembro – Escola de Ténis do Centro

3.

10 e 11 de Janeiro –Ténis Clube Choupal

4.

14 e 15 de Fevereiro – Clube de Ténis Coimbra (prova nacional – sub10)

Sub 8 – 7 a 11 Provas de apuramento e o Masters da ATC (conforme condições de
realização das provas nacionais de sub10);



Sub 6 – 6 a 11 Provas (conforme condições de realização das provas nacionais de sub10)
2.

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

5.

28 Fev. e 1 de Março – Clube de Ténis Quiaios Hotel



Até aos 6 anos de idade (ano de nascimento em relação a 2009).

6.

14 e 15 de Março – Clube Escola Ténis Cantanhede (prova nacional – sub10)



Até aos 8 anos de idade (ano de nascimento em relação a 2009).

7.

4 e 5 de Abril –Tennis Clube Figueira da Foz (prova nacional – sub10)



Até aos 10 anos de idade (ano de nascimento em relação a 2009).

8.

25 e 26 de Abril – Associação Académica de Coimbra (prova nacional – sub10)

3.
A organização do Circuito é da responsabilidade da ATC, sendo também responsável pela selecção

9.

9 e 10 de Maio - Escola de Ténis do Centro

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 dia a dois dias,

10. 23 e 24 de Maio – Clube Ténis Oliveira Hospital

especialmente para os sub 10 anos. As provas de sub 8 anos poderão ter a duração de um dia. As

11. 30 e 31 de Maio - miraVillas Tennis Club

provas de sub 6 anos serão realizadas em simultâneo com as provas de sub 8 anos.
12. 10 e 11 de Junho Masters ATCoimbra – Quiaios Hotel
13. 4 e 5 de Julho – Taça Liga Atlântica Sub 10 – Local a designar

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

Prazo e procedimentos de inscrição:



Presença de 1 técnico no dia da actividade

- Até às 12h00 da quinta-feira anterior ao dia do torneio por e-mail:



Seleccionar e convocar 4 árbitros (maiores de 16 anos)

ivan.goncalves@sapo.pt;



Apoio logístico (artigo 13).

hugosolinhosilva@hotmail.com;

dinisfigueiredo@hotmail.com, Fax: 239 70 54 64 ou SMS: 966 266 341;
- 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.

5.
A inscrição nas etapas será feita pelo clube ou directamente pelo jogador junto da ATC (é favor ler
“prazo e procedimentos de inscrição”, na última página)
6.
O valor da inscrição em cada Etapa é de 7,00 Euros (sub 6) e 8,00 Euros (sub 8 e sub 10), sendo
efectuada no local de realização da etapa, junto de um elemento da organização.

Clube Anfitrião
7.



Três campos de ténis ou 2 campos de ténis mais 2 campos de mini-ténis (sub 6)

Cada etapa será realizada no sistema de grupos (poules), jogando todos contra todos dentro de cada



Uma Mesa, Cadeiras e Guarda-sol.

grupo (fase de apuramento). O sorteio para a fase de apuramento baseia-se na classificação dos

Nota: No caso das provas nacionais, o clube anfitrião deverá disponibilizar no mínimo 3 campos

jogadores (excepção para a 1ª prova), para a fase final, os jogadores são sorteados nos respectivos

de ténis.

lugares de um quadro de eliminação directa. Ficarão apurados para a fase final (eliminatória) os 1º e
2º classificados de cada grupo de acordo com o número total de inscrições em cada torneio.
8.

13.
O Clube Anfitrião e a ATC poderão afixar a publicidade que entenderem na área onde se desenrola a
etapa.

Em cada etapa, na fase de apuramento, os grupos têm 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.

14.
As medidas dos Campo/ Bolas:


Sub – 6 (serão marcados 2/ 4 campos transversalmente ao court de ténis)



Sub 6 e sub 8 – Cada grupo da fase de apuramento poderá ter entre 3 a 6 jogadores.

o

Largura – 5 metros



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

o

Comprimento – 10,97 metros (linha de pares)

9.

o

Altura da rede – 0,75 cm

Na prova de Masters da ATC poderão participar os 16 jogadores mais pontuados do Circuito de cada

o

Bola (ITF – tipo 1, vermelha)

escalão. Jogar-se-á da mesma forma que nas etapas de apuramento.



Sub – 8 (serão utilizados 1/ 3 courts de ténis)

Para o apuramento do Masters contam-se os 5 melhores resultados alcançados pelos jogadores e a

o

Largura – Medidas regulamentares da FPT/ ITF (singulares)

participação mínima numa prova nacional.

o

Comprimento – 18 metros

Entre os jogadores de sub 10 participantes no Masters regional, a ATC emitirá uma convocatória de

o

Altura da rede – 0,91 cm

o

Bola (ITF – tipo 2, laranja)

uma equipa constituída por 6 jogadores seleccionados para representar a Associação na Taça Ténis


Atlântico.

Sub – 10 (serão utilizados 2/ 3 courts de ténis)

10.
Pontuações no âmbito das provas de apuramento (só para sub 8 e sub 10):
Participação na etapa: 5
Fase de apuramento: -Vitória – 2 ; - Derrota – 1
Fase Final: - 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.
11.

o

Medidas: regulamentares da FPT/ ITF

o

Bola (ITF – tipo3, verde)
15.

Todos os jogos deverão ser arbitrados por árbitros da organização da etapa ou por jogadores
nomeados para o efeito.
16.

Em cada prova, a organização irá atribuir troféus aos dois finalistas da fase final e entregar
lembranças de presença aos restantes participantes (ex.: medalhas)
12.
Estará disponível para cada etapa:
Associação


Quadros referentes à Etapa;



4 Redes de Mini Ténis;



Bolas de baixo ressalto (“TIP 1” ou vermelha para os Sub 6, “TIP 2” ou laranja para os sub
8 e “TIP 3” ou verde para os sub 10);



Água para os jogadores inscritos.

Cada jogo será disputado:
Sub 6 e sub 8 – Um Super tie-break até aos 10 pontos, com vantagem de 2 pontos (limite aos 13)
½ finais e final – jogar-se-á à melhor de 3 tie-breaks
Sub 10 – Uma partida curta até aos 4 jogos com tie-break aos 4:4 (na vantagem nula joga-se o ponto
de ouro em que o jogador que responde escolhe o lado da resposta ao serviço)
½ finais e final – poder-se-á jogar à melhor de 3 partidas curtas.
17.
No início do jogo é sorteado quem começa a servir.
Nos sub 6 o serviço é por baixo, com ou sem ressalto no solo, e poderá ser repetido quando houver
“Let” (net).
Nos sub 8 e sub 10, só o 2º serviço poderá ser efectuado por baixo (sem ressalto).

