REGULAMENTO GERAL DO TÊNIS
Do objetivo:
Artigo 1º: O Interbixos Open de Tênis tem por finalidade proporcionar a integração e
confraternização entre alunos calouros da Escola da Saúde Universidade Anhembi
Morumbi através da prática desportiva.
Da participação:
Artigo 2º: Poderão participar todos os alunos calouros que estiverem regularmente matriculados
na entidade e que possam comprová-lo.
Da categoria:
Artigo 3º: Serão disputas SIMPLES feminino e masculino.
Das inscrições:
Artigo 4º: 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.
Artigo 5º: Não haverá cobrança de Taxa de Inscrição, mas deverá ser entregue uma lata de
bolinhas juntamente com a inscrição.
Da forma de disputa:
Artigo 6º: O sistema de disputa será eliminatória simples.
Parágrafo Único: As vagas serão limitadas ao número máximo de 32 inscritos.
Da competição:
Artigo 7º: Terá início no dia 11 de março, na quadra do Campus Centro, com horários prédeterminados, sendo considerada perdedor por não comparecimento o aluno que não
se apresentar no horário, observados os 15 (quinze) minutos de tolerância para o
horário previsto para o primeiro jogo do dia.
Parágrafo 1º: Os jogos serão durante a semana e aos sábados e domingos.
Artigo 8º: 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 9º: Quaisquer jogos que venham a ser suspensos ou transferidos por motivos
imperiosos, terão novos horários estabelecidos em tempo hábil.
Parágrafo 1º: Não serão desmarcados jogos por motivo de trabalho.
Parágrafo 2º: Em caso de chuva, os atletas deverão comparecer ao local, sob risco de
perder por W.O. Somente estarão dispensados com autorização do representante da
Atlética de Educação Física
Dos árbitros:
Artigo 10º: Haverá um representante da Atlética de Educação Física para acompanhamento dos
jogos.
Artigo 11º:Tendo em consideração que este evento esportivo pretende ser essencialmente um
torneio social para o convívio entre os alunos, não haverá a presença de árbitro dentro
de cada quadra, durante os jogos. Pede-se, portanto aos jogadores que resolvam de
forma amigável (por ex. repetir o ponto) as possíveis dúvidas que possam surgir
durante o jogo, ou seja, apela-se ao fair-play dos jogadores.
Da premiação:
Artigo 12º: Serão oferecidos medalhas aos 1o., 2o. lugares
Disposições Gerais:
Artigo 13º: O Atleta deverá comparecer ao local 20 (vinte minutos de antecedência),
uniformizado, com seu material esportivo e devidamente documentado.
Artigo14º: Será obrigatória a apresentação de Documento Oficial com Foto no início de
cada partida. O aluno não poderá jogar sem essa apresentação.
Parágrafo Único: No caso de perda ou roubo dos documentos, deverá ser apresentado
Boletim de Ocorrência no início do jogo. Caso tenha ocorrido horas antes da partida, o
atleta terá 01 dia útil para apresentar o Boletim de Ocorrência.

Artigo 15º: A Competição será regida pelas regras da Confederação Brasileira de Tênis
Artigo 16º: As partidas serão realizadas em melhor de 3 (três) Sets, sendo decidido pelo sistema
”tie-break”
Artigo 17º: O aquecimento não deverá ultrapassar 5 minutos do início de cada partida.
Artigo 18º: Os tenistas deverão usar uniformes adequados para a prática da modalidade.
Artigo 18º: Não será permitida a permanência de pessoas estranhas na quadra.
Artigo 20º: Será eliminado o atleta que:
a.) estiver irregularmente inscrito;
b.) Causar interrupções da partida, seja qual for o motivo;
c.) Tiver torcida, provocando tumulto;
d.) Recusar-se à continuidade da partida.
Artigo 21º : 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 22º: 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 23º: Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Coordenação do Curso de
Educação Física.

TODOS OS ATLETAS DA EQUIPE DEVEM LER ESTE REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO:

.

