FUTEBOL - FUT-TÊNIS (DUPLAS)
Data: 05 de dezembro de 2020 (sábado)
Início: 10h
Local: Ginásio “A”
Categorias: Masculina e Feminina
Faixa Etária: De 12 a 15 anos (Masculina)
A partir de 16 anos (Masculina)
A partir de 16 anos (Feminina)
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 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 fiquem no local para não gerar aglomeração.

Regulamento Específico
Art. 1°: A modalidade Fut-Tênis será realizada no mesmo dia em data agendada, disputada
com os associados inscritos em duas categorias: (Masculina/ Feminina), de acordo com
as faixas etárias citadas acima.

Art .2°: Cada categoria terá um número limite de 16 duplas inscritas, que se enfrentarão
em sistema de eliminatória simples.

Art. 3º: Premiação, inscrições:
●
Premiação
Serão agraciados com medalhas os 3 primeiros colocados de cada categoria.

●
Inscrições
O associado deverá se inscrever no Departamento de Esportes, de forma presencial ou
pelo telefone 5511- 9555 - ramais 2180 ou 2181, até o dia 01/12.
As inscrições poderão ser realizadas de duas formas:
- Duplas prontas
- Individuais (nesse caso, haverá um sorteio no dia, para a formação das duplas)

Art. 4º: Forma de disputa
1. As duplas de associados que confirmarem a participação na disputa do Fut-Tênis irão
enfrentar uma outra dupla, no sistema de eliminatória simples;
2. A dupla que fizer 20 pontos primeiro será a vencedora do set. Caso o set fique empatado
em 19 pontos, será considerada vencedora a dupla que abrir dois pontos de vantagem;
3. Será considerada vencedora a dupla que ganhar dois sets;
4. Após sorteio inicial, a dupla sorteada deverá iniciar a partida com um saque efetuado
com o pé, e a bola deverá estar no solo, atrás da linha de fundo de seu campo de defesa;
5. O saque deverá passar para o campo adversário por cima da rede;
6. Será permitido um toque da bola no campo de defesa após o saque da dupla adversária;
7. As duplas terão direito a 3 toques alternados entre eles para passar a bola para o campo
adversário, por cima da rede;
8. Será considerado 1 ponto para a dupla que conseguir fazer a bola passar por cima da
rede, utilizando todos os membros do corpo, excluindo as mãos e os braços, e a bola
tocar o solo duas vezes no campo do adversário, sendo que o primeiro contato da bola
deverá ser feito dentro do campo, e o segundo poderá ser dentro do campo ou fora;
9. Também será considerado 1 ponto para o adversário quando a dupla não conseguir fazer
a bola passar para o campo adversário por cima da rede, ou quando o primeiro contato
da bola com o solo for fora do campo do adversário;
10.
Também será considerado ponto para o adversário quando a dupla der mais que 3
toques na bola, alternados entre eles, ou quando utilizarem as mãos ou os braços;
11.
Os atletas inscritos aguardando o momento de competir ficarão posicionados nas
arquibancadas do Campo de Futebol Oficial, a uma distância segura de 2 metros por atleta,
todos de máscaras, respeitando o distanciamento social.

12. Os competidores que forem eliminados, em razão de pontuações inferiores aos finalistas,
se posicionarão na arquibancada, deixando o interior do campo somente para os
finalistas e organizadores.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os inscritos na modalidade Fut-Tênis 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 desafios 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.
Qualquer reclamação deverá ser efetuada, no mesmo instante, com o Prof. Responsável.
Em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão Organizadora.
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