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IV COPA APCD ODONTO DE TÊNIS 
 

REGULAMENTO 
 
 
1 – DO TORNEIO: 
 
O Torneio será regido pelo presente regulamento em consonância com normas aprovadas pela 
FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e obedecendo as regras oficiais adotadas pela entidade. 
 
2 – DO LOCAL/DATA/HORÁRIO: 
 
O evento será realizado nas quadras de saibro do Esporte Clube Sírio, Av: Indianópolis, 1192 – São 
Paulo/SP. 
 
Estacionamento MULTI PARK no local, mediante pagamento na saída. 
 
As partidas serão disputadas de 06 a 28 de maio de 2017, com jogos, somente aos finais de semana, a 
partir das 14hs. 
 
3 – DAS PROVAS: 
 
Serão disputadas as provas: 
 
FEMININO – PROVA ÚNICA 
 
MASCULINO – AVANÇADO, INTERMEDIÁRIO, INICIANTES E SENIORES (ACIMA DE 60 ANOS),  
 
Considera-se a Idade que se completa no ano de 2017 
 
OBS: As categorias que não tiverem mínimo de 08 participantes, os inscritos, mediante consulta 
prévia, poderão ser incluídos em outra categoria. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
Poderão participar Cirurgiões Dentistas, Acadêmicos de Odontologia e Dependentes de associados da 
APCD (que comprovem o grau de parentesco, por meio de documento), obedecendo ao Estatuto da 
APCD. 
 
Os Dependentes do Associado(a) classificam-se: 
 
Art. 25 – Associado dependente é aquele inscrito por associado relacionado no art. 17 e, por opção 
pessoal e requerida à Diretoria permanecerá no quadro associativo após falecimento do titular, mantidas 
as disposições estatutárias aplicáveis as demais categorias; 
 
§ 1º - São considerados dependentes do titular o(a) cônjuge ou o(a) companheiro(a), filhos(as) e 
enteados(as) e, seus descendentes até 2º grau, os(as) reconhecidos legalmente como portadores de 
qualquer defeito ou incapacidade, bem como os ascendentes e colaterais até 2º grau seus e do(a) 
cônjuge ou do(a) companheiro(a), exceto se cirurgião-dentista ou acadêmico de odontologia; 
 
5 – DAS INSCRIÇÕES: 
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As inscrições deverão ser feitas até 03/05/2017, mediante deposito na conta : 

BRADESCO, Ag. 2139-3 – C/C 00355-7, N.JORGE NASTAS – CNPJ 09.364.617/0001-60 

Taxa de participação: R$ 100,00 (cem reais). 

Sócios/Acadêmicos/Dependentes da APCD e do E.C. Sirio R$ 80,00 (oitenta reais). 

Para obtenção de desconto na inscrição, dependentes de associados da APCD devem obedecer 

ao item do Estatuto descrito acima. 

IMPORTANTE 

Para concretização da inscrição deverá ser encaminhado comprovante, para 

nastaspromo@gmail.com, com nome, telefone para contato, data de nascimento e  nº registro no 

Conselho Regional e APCD. Mencionar também, qual o clube/academia que pratica. 

Caso seja federado, (NÃO OBRIGATÓRIO) informar a classe e nº de registro na FPT. 

Em seguida haverá uma resposta de confirmação. 

6 – DO SISTEMA DE DISPUTA: 
 
Chave simples eliminatória, com todos os jogos disputados em melhor de três sets, sendo os dois 
primeiros definidos no tie break (7pontos) e o terceiro, se necessário em super tie break (10 pontos). 
 
7 – DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS: 
 
A programação será divulgada semanalmente na quarta-feira que antecede o fim de semana, via e-mail 
a todos os participantes, na sede do clube e site da FPT. 
 
8 – DA ARBITRAGEM: 

 
A arbitragem do torneio ficará a cargo de um árbitro geral, devidamente aprovado pela FEDERAÇÃO 
PAULISTA DE TÊNIS. 
 
9 – DA PREMIAÇÃO: 
 
Serão premiados com troféus, os campeões e vices de cada prova. 
Todos os participantes receberão brindes do torneio; 
 
10 – DOS CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo árbitro geral e organização 
do Torneio. 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: Nelson, tel. 99911-9011 ou pelo e-mail: nastaspromo@gmail.com 
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