
 
 
 
 
 
 
 

BEACH TENNIS - DUPLAS 
 
 

Data: 05 de dezembro de 2020 (sábado) 
Início: 09h 
Local: Quadra de Areia (1 e 2)  
Categoria: Mista 
Faixa Etária: Associados acima de 16 anos 

 
 
Objetivo: O Reconecta AABB-SP, em parceria com a FENABB, tem a finalidade de 
promover eventos de cunho esportivo e cultural de modo a motivar, integrar e reconectar 
os associados.   
 
Devido à pandemia, todos os inscritos nos eventos deverão seguir rigorosamente as 

medidas e os protocolos de segurança implantados pela AABB, como higienizar as mãos, 

manter o distanciamento, utilizar máscara, etc., com o intuito de preservar a saúde dos 

participantes e organizadores. As atividades deverão ser sem torcida e recomendamos que 

os acompanhantes não permaneçam no local, para não gerar aglomeração. 

 
  

Regulamento Específico 
 
 

Art. 1°: O Beach Tennis será realizado no dia 5 de dezembro, com disputa entre os 

associados inscritos em uma categoria única: Mista. 

 

● Inscrições 

O associado deverá se inscrever no Departamento Esportes, de forma presencial ou pelo 

telefone 5511- 9555 - ramais 2180 ou 2181, até o dia 01/12.  

As inscrições serão individuais. Será realizado um sorteio no dia para a definição das 

duplas.  

 

● Categorias 

A disputa será em categoria única, mista, sendo que as duplas serão formadas através de 

sorteio. 

 

● Forma de disputa 

Os jogos serão realizados com a disputa de 1 set de 6 games. 



 

● Premiação 

Serão agraciados com medalhas os 3 melhores classificados.  

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os inscritos na modalidade devem comportar-se adequadamente no Clube. Também 

devem aceitar os regulamentos e as normas, além de seguir os protocolos de segurança, 

normatizados pelo Clube em razão da pandemia. 

 

Além disso, obrigam-se os competidores a:  

 

- Participar dos jogos nas datas, locais e horários marcados pelo Comitê Organizador; 

 

- Comparecer à cerimônia de premiação ao final das etapas, caso tenham terminado a 

competição em 1º, 2º ou 3º lugares. 

 

- Em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES  

 

 

 


