Clube da Aeronáutica de Brasília
Diretoria de Tênis
Torneio do Aviador 2015 – Ficha de Inscrição
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O Torneio será realizado no período de 31 out a 15 de novembro de 2015;
As Inscrições do Torneio serão individuais, abertas no período de 1 out a 25 de out 2015, nas categorias de SIMPLES,
DUPLAS e Duplas MISTAS, sendo que cada atleta poderá se inscrever em até 2 (duas) categorias;
Poderão participar os sócios do Clube da Aeronáutica, do Clube Naval e do Clube do Exército, além dos Convidados da Diretoria
do Tênis e dos sócios do Clube, devendo o atleta citar o nome de quem convidou;
O Atleta somente poderá se inscrever na Categoria para a qual está qualificado, seja pelos índices técnicos oficiais, seja pelos
índices técnicos do Clube, cabendo ao Comitê Organizacional do Torneio, formado pelo Diretor de Tênis, Delegados e
Representantes (COT) qualificar os atletas que não possuem índices técnicos de qualificação;
Os Professores poderão participar naturalmente do Torneio; aqueles que desejarem poderão fazê-lo, com o objetivo de estímulo
ao desenvolvimento do aluno, podendo fazê-lo nas Classes de Duplas e Duplas Mistas, devendo participar somente na Categoria
A;
O valor da Taxa de Inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais),uma categoria e setenta reais duas categorias para sócio o atleta
poderá se inscrever na Secretaria Geral do Clube da Aeronáutica e nas Secretarias dos Clubes Naval e do Clube do Exército, nos
horários comerciais, e/ou na Secretaria de Tênis do Clube da Aeronáutica nos dias de Terça-Feira, Quarta-Feira e Quinta-Feira
,Sexta feira das 11:00 ás 19:00 h e sábado das 8:00 às 17:00 h, e os horários das partidas serão divulgados diretamente pela
Organização do Evento, na Secretaria de Tênis e através de Mensagens de Correio Eletrônico, no decorrer das inscrições, e nesse
sentido, é importante que o Atleta forneça números de telefones de contatos imediatos e correios eletrônicos de constante acesso
para que possa tomar conhecimento das informações correntes;
O COT instituiu a figura do Árbitro Geral do Torneio para serem resolvidos todos os problemas que surgirem durante o
desenvolvimento do Torneio, nos assuntos estritamente voltados para as atividades do Desporto e das regras do Desporto;
Todos os Jogos do Torneio serão disputados em melhor de 3 (três) “SETS”, sendo que no caso de empate (1 X 1), haverá um
terceiro “SUPER TIE BREAK” de 10 (dez) pontos;
Aqueles que tenham sido vencedores em uma determinada categoria em torneios anteriores, deverão se inscrever numa categoria
acima;
Todos os Jogos serão disputados em quadras de saibro;
Os Atletas poderão ter que vir a disputar 2 (dois) jogos por dia, no máximo, caso ocorra alguma necessidade por parte do COT;
Será aplicado o W.O. caso o atleta não compareça ao local da partida, após uma tolerância de tempo de 15 (quinze) minutos,
exceto nos casos em que houver acordo recíproco dos atletas;
Caso a partida seja interrompida por motivo de força maior, e nos casos fortuitos, automaticamente o Jogo será interrompido por
até 1 (uma) hora, e, após esta, serão tomadas as providências necessárias de se marcar outra;
Em decorrência do item anterior e nos casos especiais, os atletas poderão, em comum acordo com os adversários, proporem ao
Árbitro Geral, a modificação da partida para outra data e/ou horário diferente daquele divulgado, podendo ser autorizado, desde
que se evite a simultaneidade de Partidas ao mesmo jogador ou interfira no Calendário Geral do Torneio, desde que seja jogado
nas Quadras do Clube da Aeronáutica, nos horários estabelecidos;
As regras do Torneio do Aviador 2015 obedecerão às preconizadas pela CBT;
Para a realização dos jogos, os atletas receberão um KIT (Camiseta ); no final do Torneio os Campeões e Vice-Campeões
receberão seus Troféus.
Finalmente, no dia o de 2015, data do Encerramento do Torneio da Aviador – Aberto de Simples, Duplas e Duplas Mistas 2015,
será promovido pelo Clube da Aeronáutica um Churrasco de Confraternização a todos os participantes, que se realizará nas
imediações das Quadra de Tênis, com a distribuição de Brindes conforme as orientações do Diretor de Tênis do Clube da
Aeronáutica de Brasília
Os Casos omissos que surgirem durante o desenvolvimento do Torneio serão considerados pelo Comitê Organizacional do Torneio
(COT) submetido à apreciação do Presidente do Clube da Aeronáutica de Brasília
Brasília 24 de 09 de 2015
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