REGULAMENTO GUGA OPEN 2022
Baseado no Regulamento da CBT 2021

1.

DAS COMPETIÇÕES

O Circuito Guga Open 2022, será composto por 5 etapas, no local definido pela Match Sports,
idealizadora e organizadora oficial do evento, nas categorias dupla feminina e masculina PRO, A, B, C, D e
dupla mista A,B,C,D. Todas as informações da etapa estarão contidas nos meios de comunicação dos
instagrans

oficiais

do

@gugaopen

e

@match_sports,

além

do

site

oficial

do

circuito

www.gugaopen.com.br, toda e qualquer informação fora esses meios não serão de responsabilidades da
Match Sports e não terão validade.

2.

DA ELEGIBILIDADE DO JOGADOR

Para participar das etapas do Circuito, o atleta não precisará estar filiado a nenhuma Federação ou
Confederação

3.

DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DAS CHAVES

3.1 Registro e cadastro no site: Todos os jogadores devem obter seu ID de acesso e sua senha para gerar
o boleto bancário e/ou pagamentos em cartão para efetuarem suas inscrições que são únicas e
exclusivamente ON-LINE através do site oficial do Circuito www.gugaopen.com.br.
3.2 Prazo de Inscrição para cada etapa: Os beach tenistas poderão se inscrever, no máximo, em 2
categorias até 14 dias antes da semana do torneio, levando-se em consideração a 2ª feira da semana
de realização do evento. Somente serão aceitas inscrições através do boleto bancário e/ou
pagamento por cartão gerado no site do circuito. O prazo para substituição e troca de parceiro será
07 dias antes da semana do torneio, levando-se em consideração a 2ª feira da semana de realização
do evento, a substituição só ocorrerá mediante apresentação de Atestado Médico. Em hipótese
alguma serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado nas informações do torneio (depósitos
bancários, boletos pagos fora do prazo de vencimento, etc.).
3.3 Forma de pagamento: O pagamento do boleto bancário até o vencimento e/ou pagamento via cartão
efetivará a inscrição. Boletos pagos no dia seguinte ao prazo de inscrição estipulado na ficha de
informações do torneio não serão considerados. Depósitos bancários também não serão
considerados como inscrição efetuada. Nos casos de feriados bancários em diferentes cidades nas
datas de vencimentos dos torneios, o boleto deverá ser pago antes do vencimento indicado no

boleto. A inscrição da dupla somente é confirmada mediante o pagamento de cada atleta,
individualmente.

3.4

Sorteio das Chaves: As chaves das etapas serão sorteadas sempre até a sexta-feira da semana

seguinte ao encerramento do prazo para substituição de parceiros. Será utilizado para o sorteio das
chaves o ranking divulgado na semana em que o sorteio deve acontecer, sempre em concordância com a
categoria a qual está inscrito. A divulgação das chaves e da programação de jogos será feita única e
exclusivamente pelas redes sociais e site da organização do evento e pelo árbitro geral nas devidas
etapas.

3.5

Programação: A programação das etapas será fixa, salvo qualquer alteração necessária a ser feita

no decorrer do torneio por motivos infortúnios. Cada categoria irá iniciar no dia que está descrito abaixo,
caso o torneio tenha duração superior a 3 dias a programação poderá sofrer alterações. 1) Sexta-feira:
Categoria dupla mista A 2) Sábado: Categoria duplas feminina e duplas masculina por nível técnico (A, B,
C, D e Profissional). 3) Domingo: As fases Eliminatórias das duplas feminina, duplas masculinas, e as
duplas mistas por nível técnico (B, C, D).

A data e o horário limites para a realização das inscrições pelos atletas nos torneios abrangidos por
este regulamento será às 16h (horário de Brasília) do último dia previsto para a respectiva inscrição.
Após este horário o período para as inscrições estará encerrado.
Caso somente um atleta da dupla tenha efetuado o pagamento do boleto dentro do prazo de inscrições,
poderá ser solicitado junto a organização do circuito, via email ou celular, até as 12h (horário de Brasília)
do dia seguinte ao encerramento das inscrições a atualização do boleto não pago, não havendo a
solicitação para atualização do novo boleto dentro do prazo acima definido ou o não pagamento deste
novo boleto a inscrição da dupla será automaticamente cancelada.

4

DO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES

O prazo para cancelamento da inscrição nas etapas, será de um dia após o encerramento das inscrições.
Todo beach tenista que cancelar sua inscrição dentro do prazo ficará isento de qualquer penalização.
Após expirado o prazo de cancelamento não será permitido o fazer e o atleta ficará sujeito às penalidades
impostas neste regulamento.

5

DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO

Para 2022, o valor das inscrições nos torneios serão valor único podendo o atleta se inscrever em até 2
categorias no mesmo torneio
Valor: 1 inscrição: R$ 150,00
2 inscrições: R$ 165,00
Taxa do site: 10%

As inscrições em mais de uma categoria os atletas devem seguir os itens abaixo:

5.1 Categoria Profissional

a) Atletas que estiverem entre as primeiras 300 posições no Ranking ITF serão considerados como
Profissionais e não poderão se inscrever nas categorias de nível técnico amadoras: A, B, C e D;
b) Para disputar a categoria Profissional o atleta precisa completar 14 anos ou mais no ano da
competição.

5.2 Categorias Amadoras

a) Poderão participar em apenas duas (2) categorias em um mesmo dia de competição;
b) Não será permitido o atleta disputar mais de um nível técnico na mesma etapa;

No caso de, por força maior, o torneio atrasar e tiverem atletas inscritos em duas categorias e sendo os
jogos em horários conflitantes, o árbitro geral e representante da Match Sports, poderá pedir ao atleta a
desistência de uma das categorias. Caso o atleta se recuse a optar entre 2 ou mais categorias, este estará
em desacordo com o regulamento e as suas inscrições serão canceladas.

6

DO NÍVEL TÉCNICO

Os critérios para permanência de um atleta em uma categoria serão de acordo com o seu nível técnico e
resultados das etapas anteriores.
Os atletas deverão subir de categoria, segundo os critérios abaixo:
a) Análise do departamento Técnico da arbitragem geral do circuito;
b) + de 240 pontos, subida obrigatória de categoria;
c) entre 240 e 160 pontos, subida opcional de categoria e descida proibida;
d) até 60 pontos, o atleta poderá optar por descer de categoria.

A partir do momento que um atleta disputa um torneio em uma categoria de nível técnico (A, B, C, D), o
mesmo não pode jogar em uma categoria inferior até a virada do ano. Os atletas da categoria A, não tem
a obrigação de subir para a categoria Profissional. A arbitragem geral do Circuito poderá promover ou
rebaixar o beach tenista a qualquer momento por critério técnico.

7

DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O beach tenista somente terá direito à devolução da taxa de inscrição nas etapas nos seguintes casos:

a) Não haver o número mínimo de beach tenistas para realização da prova;
b) Inscrição feita em duplicidade na mesma prova;
c) Caso cancele sua inscrição dentro do prazo.

O atleta poderá optar por utilizar o valor pago em sua inscrição com crédito para ser utilizado em futuras
etapas ou torneios da match sports ou reembolso de taxa.

8

DA SISTEMA DE DISPUTA

8.1 CATEGORIA PROFISSIONAL

A categoria profissional será disputada em eliminatória simples, com exceção de quando inscritas até 5
duplas, onde será disputado em grupo (todos contra todos). Joga-se melhor de 3 sets, em caso de
empate em 1-1, um match tie-break de 10 pontos será jogado. No set, quando houver empate em 6-6,
joga-se um tie-break até 7 pontos.

8.2 CATEGORIA AMADORAS
Todas as categorias amadoras
O sistema de disputa em categorias amadoras A, B, C, D, será definido pelo número de inscritos, não será
realizado nenhuma categoria com menos de 3 duplas inscritas. As categorias duplas masculina e feminina
deverão ser disputadas em grupo e classificaram 2 duplas de cada grupo para a fase eliminatória. A forma
de disputa será:
A) Fase de Grupos: um set de até 6 games, havendo empate em 6-6 tie-break de 7 pontos
B) Fase Eliminatória: até as 4as de final os jogos continuam até 6. Semifinal e Final, até 8.

As categorias amadoras mistas serão disputadas em eliminatória simples, caso o número de inscritos for
maior do que 5 atletas/duplas (todos contra todos). Os jogos serão jogados até 8, 7x7 vai a 9, 8x8 um
tiebreak até 7 pontos.
Quando o número de duplas/atletas inscritos for maior que 5, a categoria acontecerá em eliminatória
simples, caso contrário será feito em grupos no sistema (todos contra todos). Em todas as categorias
amadoras os games serão disputados no sistema NO-AD (sem vantagem).

9

DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES

Os grupos serão montados de acordo com a quantidade de duplas inscritas:
a) 3 a 5 duplas: todos contra todos (todos contra todos)
b) 6 duplas: 2 grupos de 3 duplas
c) 7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
d) 8 duplas: 2 grupos de 4 duplas
e) 9 duplas: 3 grupos de 3 duplas
f) 10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
g) 11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
h) 12 duplas: 4 grupos de 3 duplas
i) 13 duplas: 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
j) 14 duplas: 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas)
k) 15 duplas: 5 grupos (5 grupos de 3 duplas)
l) 16 duplas: 5 grupos (4 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
m) 17 duplas: 5 grupos (3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
n) 18 duplas: 6 grupos de 3 duplas
o) 19 duplas: 6 grupos (5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
p) 20 duplas: 6 grupos (4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
q) 21 duplas: 7 grupos de 3 duplas
r) 22 duplas: 7 grupos (6 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
s) 23 duplas: 7 grupos (5 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
t) 24 duplas: 8 grupos de 3 duplas
u) 25 duplas: 8 grupos (7 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
v) 26 duplas: 8 grupos (6 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
w) 27 duplas: 9 grupos de 3 duplas
x) 28 duplas: 9 grupos (8 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
y) 29 duplas: 9 grupos (7 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)

z) 30 duplas: 10 grupos de 3 duplas
aa) 31 duplas: 10 grupos (9 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
bb) 32 duplas: 10 grupos (8 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
cc) 33 duplas: 11 grupos de 3 duplas

A quantidade de vagas por modalidades será definida pelo organizador do circuito, juntamente com o
departamento de arbitragem. Caso tenham mais duplas inscritas do que o número de vagas disponíveis
no torneio, haverá um “corte”, limitando a apenas a quantidade de vagas disponíveis. Para a aceitação
será levado em conta os seguintes critérios:
1º Soma do ranking dos atletas que compõe a dupla (Caso apenas um atleta da dupla tenha ranking, a
soma será zerada)
2º Em casa de empate, será feito um sorteio pelo departamento técnico entre estas duplas.

10 DOS CABEÇAS DE CHAVE

Os cabeças de “chave” de cada grupo serão escolhidos pela soma dos rankings da dupla, nas categorias
em duplas. Os melhores rankings serão os cabeças de “chave e terão prioridade para integrar os grupos
de menor número de duplas.

10.1 Fase Eliminatória
Os atletas classificados da fase de grupos para a fase eliminatória, serão ordenados como cabeças de
chaves seguindo os critérios abaixo:
a) Caso todos os grupos tiverem o mesmo número de dupla:
1º Maior número de vitórias;
2º Melhor saldo de sets;
3º Melhor saldo de games;
4º sorteio.
b) Caso os grupos tenham números diferentes de duplas:
1º sets average*;
2º games average*;
3º sorteio.
*Soma dos games/sets ganhos divididos pelos games/sets jogados (soma dos resultados de todos os
jogos do grupo) EX: 6X4, 6/10 = 0,6

c) O segundo classificado do grupo vai para sorteio, não podendo ficar posicionado do mesmo lado
da chave da dupla que esteve no mesmo grupo na fase anterior. Ex.: 1º A x 2º A. Caso aconteça, o
sorteio é refeito.

11 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

No caso de empate na pontuação dos grupos realizados, a definição das posições será determinada
observando-se os seguintes critérios, pela ordem:

Empate com 2 duplas/atletas
a) Confronto direto.
Empate com 3 duplas / atletas
a) Saldo de sets;
b) Saldo dos games;
c) Game average*;
d) Sorteio
*Soma dos games ganhos divididos pelos games jogados (soma dos resultados de todos os jogos do
grupo) EX: 6x4, 6/10 = 0,6
Se em qualquer momento da aplicação dos critérios de desempate, ocorrer empate entre apenas duas
duplas, será decidido no confronto direto.
As disputas serão ordenadas da seguinte maneira:
a) Até 5 duplas, será campeão quem tiver vencido mais partidas;
b) De 6 a 8 duplas classificam os 2 primeiros de cada grupo para a semifinal;
c) De 9 a 33 duplas, classificam as duas primeiras duplas de cada grupo para jogar a chave eliminatória;

12 DA ARBITRAGEM

A arbitragem dos torneios ficará a cargo de um Árbitro Geral, sendo assessorado por árbitros auxiliares,
todos devidamente aprovados pelo Departamento de Beach Tennis e Arbitragem da Match Sports. Fica
vedada a participação de qualquer árbitro como jogador no torneio.
Durante a realização do torneio o árbitro geral e seus auxiliares são as autoridades máximas competentes
para dirigir a parte técnica do torneio e têm entre suas atribuições o direito de intervir (estando ou não
dentro da quadra) em qualquer partida que acharem necessário, para aplicação das regras,
procedimentos e código de conduta. O árbitro geral deverá estar sempre presente durante a realização

dos jogos e completamente à disposição do torneio. A falta do árbitro acarretará a paralisação imediata
do torneio.

13 DAS REGRAS DE BEACH TENNIS, REGULAMENTOS e CÓDIGO DE CONDUTA

As Regras de Beach Tennis e o Regulamento do Circuito serão aplicados para quaisquer situações não
detalhadas neste regulamento. Todo atleta ao realizar a sua inscrição em qualquer etapa do Circuito
declara ter total conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se submete a este
regulamento e normas oficiais. Todo atleta ao fazer sua inscrição em qualquer etapa, atesta que está apto
a participar do torneio e assegura ter condições físicas e psicológicas, sendo responsável pelos atos ou
consequências da sua participação nos torneios. Todo atleta ao fazer sua inscrição em qualquer Etapa do
Circuito Match Open de Beach Tennis, sede o seu direito de imagem ao torneio, ao organizador e à Match
Sports.

14 DOS JOGOS

Os jogos poderão ser realizados a partir das 8:00. O tempo de aquecimento não poderá ultrapassar os 5
minutos; A troca de lados não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos, exceto ao término
de cada set quando o tempo será de 2 minutos.
Não é permitido receber instruções na quadra, ou fora dela, em nenhum momento durante a partida. O
não cumprimento dos itens acima pode acarretar a punição do atleta, pelo árbitro geral do torneio.
Após os jogos, o atleta ou dupla vencedora, deverá fazer a devolução das bolas na arbitragem ou algum
árbitro auxiliar e informar o resultado.

15 DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS E COMPARECIMENTO

A programação dos jogos deverá ser elaborada pelo Árbitro Geral logo após o término das inscrições e o
devido sorteio e chaveamento, e disponibilizada no site oficial da Match Sports. A programação dos jogos
também deverá ser disponibilizada no local sede, sendo responsabilidade da equipe de arbitragem a
atualização diária das programações do local.
De acordo com o divulgado na programação, todos os jogos serão chamados da "Mesa de Arbitragem",
através de sistema de som e haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do beach tenista na
quadra, a partir da chamada do jogo; Será declarado perdedor o tenista que não se apresentar na

quadra, após esse período de tolerância. Não havendo o comparecimento dos dois tenistas, ambos serão
declarados perdedores por W.O. O beach tenista deverá confirmar sua presença na mesa de arbitragem,
porém, a chamada do jogo não está vinculada a este procedimento (dar presença).

16 DO TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS

Em todas as etapas, o período mínimo de descanso para a próxima partida de um atleta disputando mais
de um jogo no mesmo dia será de:
a) 5 minutos em disputa de fase de grupos;
b) 30 minutos, em disputa até 8 games;
c) 60 minutos, em disputa melhor de 3 sets;
d) 75 minutos, se a partida anterior tiver duração superior a 1h30min.

17 DO ATENDIMENTO EM QUADRA (FISIOTERAPEUTA)

Durante a realização das etapas, o atendimento em quadra, durante a partida, será feito somente pelo
fisioterapeutas do torneio, seguindo os procedimentos aprovados pela Federação Internacional de Tênis.
O atendimento em quadra durante a partida tem como objetivo tentar melhorar a condição apresentada
pelo tenista, para que este possa terminar o jogo. Nos casos de contusões mais graves ou doenças, é
responsabilidade de todo o beach tenista qualquer custo para algum tratamento que seja necessário. A
organização prestará o atendimento ao tenista quanto ao encaminhamento à clínica especializada.
A Match Sports recomenda que os beach tenistas inscritos nas etapas do circuito, tenham seus próprios
Convênios Médicos. Não são permitidos quaisquer tratamentos que requeiram injeções, infusões
intravenosas ou utilização de oxigênio dentro ou fora da quadra, com exceção dos tenistas portadores de
diabetes, onde é permitida a utilização do tempo médico para verificação da dosagem sanguínea e
aplicação do medicamento, se necessário.

18 DAS DESISTÊNCIAS

Para efeito de desempate, nos casos de desistência de alguma dupla, serão computados aos sets os
games faltantes para término do jogo. Por exemplo: um jogo entre a dupla A e dupla B, a dupla A está
ganhando por 2/1 e a duplas B desiste, a contagem para efeito de desempate será 6x1 para a dupla A.

19 DAS PENALIDADES POR NÃO COMPARECIMENTO (W.O.)

Na fase de grupos, caso haja um perdedor por W.O., a dupla perdedora estará automaticamente
desclassificada da categoria e todos os jogos realizados pela dupla serão zerados. Por exemplo: se
existiam 4 duplas no grupo este grupo passará a contar com apenas 3 duplas.

20 DA PREMIAÇÃO

Em todos as etapas haverá premiação, de medalhas ou troféus, para os atletas finalistas das categorias
amadoras. Na categoria Profissional haverá premiação em dinheiro para a Dupla Feminina e Dupla
Masculina, com valores a serem definidos em cada etapa.

21 DO DIRETOR DO TORNEIO

O Diretor do Torneio é o responsável pela organização do campeonato. Sua função é a de responder por
todos os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio.

22 DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo Árbitro Geral juntamente com o
representante da MATCH SPORTS.

23 APROVAÇÃO
Regulamento aprovado na Reunião Departamento técnico da Match Sports realizada no dia 15/03/2022.

____________________________________
Elisa Pereira Vecchio Rebelo
Árbitra Geral

____________________________________
Matheus Corazza
Diretor do Circuito

