JATOOS – JOGOS ABERTOS DE TOLEDO 2022
NOTA OFICIAL Nº 003
A Comissão Central Organizadora dos JATOOS – JOGOS ABERTOS DE
TOLEDO, no uso de suas atribuições legais, Informa: regulamento técnico.
Onde Lê-se:
TÊNIS DE CAMPO
1. O Campeonato de Tênis de Campo será disputado em competição por equipe, no sistema
“Davis” (02 partidas individuais e 01 partida de duplas) nos naipes masculino e feminino. Com no
mínimo de dois jogadores.
2. A competição será realizada da seguinte maneira: ….
Leia-se:
TÊNIS DE CAMPO
1. O Campeonato de Tênis de Campo será disputado em competição por equipe, no sistema “Davis” (02 partidas individuais e 01 partida de
duplas) nos naipes masculino e feminino. Com no mínimo de dois jogadores.
2. A competição será realizada da seguinte maneira:
- 1ª Partida – Simples : A x X
- 2ª Partida – Dupla x Dupla
- 3ª Partida – Simples: B x Y ( somente em caso de empate )
3. As disputas serão em dois sets vencedores sem vantagem. No caso de empate, o terceiro set um super tiebreak até 10 pontos.
4. A escalação de ‘A’,‘B’,’X’ e ‘Y’ deverá ser entregue aos assessores de modalidade, por escrito, antes da primeira partida.
5. Não será permitida substituição após o início de cada partida.
6. Os (as) atletas que tiverem disputado as partidas de Simples poderão disputar a partida de Duplas.
7. Será de responsabilidade dos participantes a apresentação de bolas em condições de jogo para as partidas em que estiverem envolvidos.
8. Sistema de disputas: de 04 a 05 equipes todos contra todos, de 06 a 08 equipes grupamentos e acima de 08 equipes eliminatória simples.
9. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
- Empate entre duas (02) equipes:
- Resultado do confronto direto entre as empatadas na fase.
- Empate entre três (03) ou mais equipes:
- Maior Nº de Sets ganhos nos jogos entre as empatadas na fase.
- Maior Nº de Sets ganhos em todos os jogos da Fase.
- Maior Nº de Games ganhos nos jogos entre as empatadas na fase.
- Maior Nº de Games ganhos em todos os jogos da Fase.
- Maior saldo de Games nos jogos entre as empatadas na fase.
- Maior saldo de Games em todos os jogos da Fase.
- Sorteio.
10. Haverá uma tolerância de quinze (15) minutos para o início do primeiro jogo de cada rodada não havendo tal para os demais.

Dê-se Ciência e cumpra-se.
Toledo, 01 de junho de 2022
Departamento Técnico
Secretaria de Esportes e Lazer
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