Regulamento de Tênis de Mesa
Do Objetivo:
Artigo 1º O Interbixos Anhembi Morumbi de Tênis de Mesa tem por finalidade proporcionar a
integração e confraternização entre calouros DA Escola da Saúde da Universidade Anhembi Morumbi
através da prática desportiva.
Das Inscrições:
Artigo 2º Poderão participar todos os alunos que estiverem regularmente matriculados no 1º semestre
da Anhembi Morumbi, e que possam comprová-lo.
Artigo 3º o aluno interessado deverá fazer download da ficha de inscrição que estará disponível no link
http://blogs.anhembi.br/esportes/competicoes-internas/alunos/interbixos-2015/ e preenchê-la.
Deverá encaminhá-la pessoalmente à Sala da Atlética de Educação Física até o dia 05/03, às 21:30 e
enviar uma outra via para o email educacaofisicauam@gmail.com até a mesma data.
Parágrafo 1º: A Atlética de Educação Física está localizada no Campus Centro, no final do corredor à
esquerda, logo após o SPA.
Parágrafo 2º: Em hipótese alguma serão aceitas inscrições retardatárias
.Da forma de disputa:
Artigo 4º: O sistema de disputa será definido após o término das inscrições.
Parágrafo Únicoº: Será disputado na categoria mista
Da competição:
Artigo 5º: Os jogos serão realizados nas dependências da Universidade Anhembi Morumbi, no horário
de intervalo ou após o horário de aula para o período da manha.
Parágrafo 1º: A tabela será divulgada no dia 09 de março e os jogos terão início a partir de 11 de março.
Artigo 6º: Somente a Coordenação do Curso de Educação Física poderá transferir os jogos , sendo que
deverá ser acatada por todas as equipes, não cabendo recurso neste caso.
Parágrafo Único: Quaisquer jogos que venham a ser suspensos ou transferidos por motivos imperiosos
terão novos horários estabelecidos em tempo hábil.
Artigo 7º O jogador que não estiver no horário e local determinado para início da partida perderá por
W.O.
Artigo 8º A Competição será regida pelas seguintes regras:
a)
O jogador poderá utilizar sua própria bolinha para a competição se houver comum acordo
entre os participantes, caso contrário, será utilizada a bolinha da Universidade.
b)
O Jogador poderá utilizar sua própria raquete para a competição, ou utilizar a da Universidade.
c)
A partida será realizada com 1 set de 21 pontos nas primeiras fases e 03 sets de 21 pontos na
final. No caso de empate em 20 pontos o vencedor será aquele que fizer 2 pontos consecutivos
primeiro.
d)
O jogador que atua o 1o. set em um lado é obrigado a atuar no lado contrário no set seguinte.
e)
Na partida quando houver "negra" (1 a 1) ou (2 a 2), os jogadores devem mudar de lado logo
que um jogador consiga 10 pontos.
f)
No saque, a bola deve ser lançada para cima (16 cm no mínimo) da palma da mão, na vertical e,
na descida, deve ser batida de forma que ela toque primeiro o campo do sacador, passe sobre a rede
sem tocá-la e toque no campo do recebedor e deve ser dado atrás da linha de fundo ou na extensão
imaginária desta.
g)
Cada jogador tem direito a 5 saques seguidos. Com o placar 20 a 20, a sequência de saque deve
ser a mesma, mas cada jogador dará somente um saque por vez até o final do jogo.
h)
O direito de sacar primeiro ou escolher o lado deve ser decidido por sorteio, sendo que o
jogador que começou a sacar no 1o. set começará recebendo no 2o.set e assim sucessivamente.
i)
A partida deve ser interrompida quando: o saque queimar a rede; o adversário não estiver
preparado para receber o saque (e desde que não tenha tentado rebater a bola);houver um erro na

ordem do saque, recebimento ou lado; forem as condições de jogo perturbadas (barulho, a bola
quebrar etc).
j)
Um jogador perde ponto quando: errar o saque; errar a resposta; tocar na bola duas vezes
consecutiva; a bola tocar em seu campo duas vezes consecutivo; movimentar a mesa de jogo; tocar a
rede ou seus suportes; sua mão livre tocar a mesa durante a sequência.
Artigo 9º Será eliminado o atleta que:
a) Causar interrupções da partida, seja qual for o motivo;
b) Tiver torcida provocando tumulto;
c) Recusar-se à continuidade da partida
d) Incluir jogadores irregularmente inscritos
Artigo 10º Os atletas classificados em 1º e 2º lugar receberão medalhas.
Artigo 11º Todos os alunos ao assumirem sua participação no Torneio de Tênis de Mesa, declaram estar
bem fisicamente, isentando a responsabilidade da Universidade Anhembi Morumbi e D–
Onze Promoções e Eventos sobre qualquer acontecimentos e incidentes que por ventura
venham a acontecer antes, durante e após a competição.
Artigo 12º Todos alunos ao assumir sua participação no Interbixos, declaram estar bem fisicamente,
isentando a responsabilidade da Universidade Anhembi Morumbi, bem como da A.A.A. de
Educação Física Anhembi Morumbi sobre qualquer acontecimento que por ventura venha
a acontecer; antes, durante ( contusões, entorses,...) e após os jogos
Artigo 13º: Este evento é organizado pelos professores e alunos da A.A.A. de Educação Física Anhembi
Morumbi sob a supervisão docente do mesmo curso.
Artigo 14º: Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Coordenação do Curso de
Educação Física..

