
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

BEACH TENNIS (MASCULINO E FEMININO) 

 

Artigo 1º. Na modalidade Beach Tennis, as inscrições serão ilimitadas. 

Artigo 2º. As disputas acontecerão nas categorias dupla masculina, dupla 

feminina e dupla mista.  

Artigo 3º. O sorteio acontecerá em sistema de grupos e seguirão as divisões de 

acordo com a quantidade de inscritos, conforme estabelecidos pela 

Confederação Brasileira de Tênis. 

3 duplas: todos contra todos 

4 duplas: todos contra todos 

5 duplas: todos contra todos 

6 duplas: 2 grupos de 3 duplas 

7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas) 

8 duplas: 2 grupos de 4 duplas  

9 duplas: 3 grupos de 3 duplas  

10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)  

11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)  

12 duplas: 4 grupos de 3 duplas  

E assim por diante conforme regulamento da CBT 

Artigo 4º. As chaves serão disputadas em grupos. Os jogos serão disputados 

em 06 (seis) games e set único. Cada grupo classifica 02 (duas) equipes para a 

fase eliminatória. Na fase eliminatória os jogos são disputados em 08 (oito) 

games e set único.  

Artigo 5º. Em caso de grupos ímpares, um sorteio definirá as equipes cabeças 

de chave. 

Artigo 6º. Caso um grupo tenha maior número de duplas o desempenho do pior 

time será anulado para efeito de igualar as condições de análise de campanha. 

Artigo 7º. Os critérios de desempate no grupo (para duas equipes empatadas): 

Número de vitórias; Confronto direto; Saldo de games; Sorteio. 



I - Em caso de 03 (três) equipes empatadas, o critério principal é o saldo de 

games. Caso permaneça o empate entre as 03 (três), deverá ser realizado um 

sorteio. 

II - A fase eliminatória será disputada em um set único em 08 (oito) games, 

seguindo assim até a final. 


