
 

 

 

                                    INTERCLUBES POR EQUIPES 
REGULAMENTO GERAL PARA 2019 

 
 

1. DO CAMPEONATO 
Evento promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com o Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC), que definirá o Clube Campeão Brasileiro por equipes de Tênis 
 

2. DAS PROVAS 
O Interclubes por equipes será realizada nas seguintes categorias: 
12 anos masculino e feminino 
14 anos masculino e feminino 
16 anos masculino e feminino 
18 anos masculino e feminino 
Adulto masculino e feminino 
Poderão participar do evento tenistas que tenham cumprido a idade limite até o dia 31 de dezembro 
do ano da realização do campeonato. Tenistas da categoria 10 anos não poderão participar na prova 
dos 12 anos ou acima.  
Para a categoria adulto só serão aceitos tenistas com idade superior a 14 anos.  
Todas as categorias terão 8 clubes na disputa.  
 

3. DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições devem ser feitas através de formulário disponível na página do torneio no sistema 
utilizado pela CBT e enviado para o e-mail (tecnico@cbtenis.com.br) conforme data estabelecida 
previamente e informada pela CBT. A inscrição será confirmada mediante pagamento da taxa de 
inscrição no valor de R$500,00 por equipe inscrita. 
Cada Clube poderá inscrever somente 01 (uma) equipe por categoria classificada, sendo que cada 
equipe consistirá de um mínimo de dois e um máximo de três tenistas além de um capitão, não 
jogador. 
Após o termino das inscrições os clubes inscritos terão o prazo de 1(Um) dia útil para realizar a 
substituições desejadas em suas equipes.  
Somente serão aceitas inscrições de tenistas filiados à CBT e com a taxa anual em dia.  
 

4. DA HABILITAÇÃO  
4.1. Entende-se como tenista habilitado a disputar o Interclubes por equipes, aquele que: 

 Estiver filiado e em dia com suas obrigações, na respectiva Federação e na CBT; 

 Estiver em dia com sua anuidade na CBT;  

 Deverão pertencer a um clube vinculado/filiado ao CBC elegível ao torneio. O clube deverá 
estar indicado no cadastro do atleta junto a Confederação Brasileira de Tênis. 



 

 

 Não serão aceitos tenistas avulsos, entende-se como avulsos aqueles que não representam 
clubes vinculados e/ou filiados ao CBC, ou tenistas que não representam algum clube. 

 Em relação aos atletas transgêneros serão aplicadas as normas da ITF TRANSGENDER 
POLICY aos casos. 
 

4.2 Entende-se como clube habilitado a disputar o Interclubes por equipes, aquele que: 

  Estiver filiado/vinculado ao CBC e a sua Federação Local com as taxas e obrigações em dia   
perante as entidades.  

  Os 8 melhores clubes de cada categoria (12, 14, 16, 18 anos masculino e feminino) 
conforme o último ranking Interclubes divulgado até a data limite de inscrições. 

  Para a categoria adulto estarão aptos os 8 melhores clubes do ranking geral do Circuito 
Interclubes divulgado até a data limite das inscrições. 
 
Caso haja empate para classificação dos Clubes serão seguidos os seguintes critérios de 
desempate:  
  - Melhor colocado no Ranking Geral Interclubes (não se aplica a categoria adulto). 
  - Clube com o jogador melhor ranqueado no ranking Interclubes da respectiva  
categoria (não se aplica a categoria adulto). 
  - Maior número de equipes classificadas para o torneio.   
  - Se o empate persistir será realizado sorteio.  
 
Caso haja desistência em alguma categoria, o próximo clube do respectivo ranking herdará 
a vaga. 
 
O Clube que incluir tenistas que não tenham atendido os requisitos mencionados no item 4 
deste regulamento, fica sujeito a eliminação na categoria onde constatada a irregularidade. 
 

 
5. DOS JOGOS 

Cada confronto consistirá de 02 (dois) jogos de simples e 01 (um) de dupla. Os jogos serão 
disputados da seguinte maneira:   
- Categoria Adulto:   
  - Quartas de Final - melhor de 03 (três) sets com match tie-break.  
  - Semifinal e Final – melhor de 03 (três) sets com tie-break.  
- Categorias 12, 14, 16 e 18 anos:   
  - Quartas de Final – Set Pro com tie-break.  
  - Semifinal e Final – melhor de 03 (três) sets com tie-break.  
As duplas serão disputadas com os dois primeiros sets com no-ad e tie-break, um match tie-break 
(até 10 pontos) será jogado caso haja necessidade.  
Caso o confronto já esteja definido nos jogos de simples (2x0), a realização do jogo de dupla será 
obrigatória, para efeitos de desempate na pontuação geral. 



 

 

Cada equipe consistirá de um mínimo de dois e um máximo de três tenistas além de um capitão, 
não jogador. 
As formas de disputa serão:  
Provas com duas equipes -  Quatro simples e uma Dupla;  
Provas com três equipes - "Round Robin" (todos contra todos)  
Provas com quatro equipes ou mais - Eliminatória simples.  
 
No caso de empate de duas equipes, na disputa de “Round Robin”, prevalecerá o ganhador do 
confronto direto entre ambos. No caso de empate entre três, será aplicada a seguinte ordem de 
desempate: 
- Maior saldo de partidas ganhas;  
- Saldo de sets;  
- Saldo de games; 
Persistindo o empate entre duas equipes, prevalecerá o ganhador do confronto direto entre ambos. 
Persistindo o empate entre três ou mais, o Árbitro Geral procederá o sorteio. 
 
O Capitão da Equipe poderá dar instruções aos seus tenistas, exclusivamente nas viradas de lado, 
desde que esteja dentro da quadra e devidamente credenciado por seu Clube. 
A ordem de realização dos jogos é a seguinte: 
- Simples 02 (Jogador nº 2 x jogador nº 2) 
- Simples 01 (Jogador nº 1 x jogador nº 1) 
 
A dupla será jogada 30 (trinta) minutos depois de terminado o jogo de simples nº 1 ou em horário a 
ser definido pelo árbitro geral. Caso as duas simples tenham sido jogadas simultaneamente, a dupla 
deverá ser jogada 30 (trinta) minutos após o término do jogo que terminou mais tarde ou em horário 
a ser definido pelo árbitro geral. 
Cada tenista poderá jogar duas simples e duas duplas no mesmo dia. 
O aquecimento antes do início do jogo será de 05 (cinco) minutos. 
 
O período mínimo de descanso para a próxima partida de um tenista no mesmo dia será como a 
seguir: 
- 30 Minutos, se a partida anterior tiver duração de até 1h:00m; 
- 60 Minutos, se a partida anterior tiver duração entre 1h:00m e 1h:30m; 
- 90 Minutos, se a partida anterior tiver duração acima de 1h:30m. 
 
O Árbitro Geral, a seu critério poderá aceitar um acordo entre as duas equipes para o horário das 
duplas, sem prejuízo ao bom andamento da competição. As partidas iniciadas em um tipo de piso, 
somente em caso de força maior, poderão ter prosseguimento em piso diferente, ficando sempre a 
critério do árbitro geral qualquer alteração necessária. 
 

6. DA ELABORAÇÃO DAS CHAVES 
O sorteio das chaves será realizado, em data e local a serem definidos pela organização.  



 

 

 
6.1 A definição dos cabeças de chave nas categorias infantojuvenis masculinas/femininas será feita 
de acordo com a classificação dos clubes no ranking Interclubes de cada categoria. Em caso de 
empate será aplicada a seguinte ordem de desempate:  
 - Soma dos rankings (Interclubes) dos dois melhores jogadores de cada equipe na respectiva 
categoria. 
- Equipe com o jogador melhor ranqueado no ranking Interclubes da respectiva categoria.  
-  Se o empate persistir o Arbitro Geral procederá com o sorteio. 
   
6.2 A definição dos cabeças de chave nas categorias adulto masculino/feminino será feita de acordo 
com a soma da classificação dos dois melhores atletas no ranking nacional de profissionais. 
Em caso de empate será aplicada a seguinte ordem de desempate:  
- Equipe com o jogador melhor ranqueado no ranking nacional de profissionais.  
-  Se o empate persistir o Arbitro Geral procederá com o sorteio. 
 

7. DA PONTUAÇÃO 
Em cada prova os Clubes receberão a seguinte pontuação:     
  
Campeão    20 pontos   
Vice-Campeão                 16 pontos   
3º Lugar   12 pontos   
4º Lugar    8 pontos   
Quartas-de-final   02 pontos   
                                                                    
Toda equipe perdedora de primeiro confronto recebe 2 pontos, independente da rodada na qual 
perdeu. 
 
O Clube que marcar o maior número de pontos na classificação geral, somando-se todas as provas, 
será declarado Campeão. O 2º colocado, Vice-Campeão, e assim sucessivamente, até a última 
posição. Em todas as provas haverá disputa de 3º e 4º lugares. 
 
No caso de empate entre duas ou mais equipes na pontuação geral, será aplicada a seguinte ordem 
de desempate: 
- Jogos Average; 
- Sets Average; 
- Game Average. 
 

8. DA ESCALAÇÃO DAS EQUIPES 
A escalação das equipes será feita a critério dos respectivos Capitães. A primeira simples será 
disputada pelo tenista escalado como nº 2 e a segunda simples será disputada pelo tenista escalado 
como nº 1. 
A cada tenista só será permitido a disputa de uma simples e uma dupla por confronto. 



 

 

A confirmação da escalação da equipe (simples e duplas) deverá ser com 30 minutos de 
antecedência do horário de início do confronto, e deverá ser entregue na Sala da Arbitragem. A 
escalação da dupla poderá ser alterada até 10 minutos depois do termino da segunda partida de 
simples. Caso o horário das duplas fique confirmado para um período maior do que os 30 minutos 
após a segunda simples, o capitão terá até 15 minutos antes do horário marcado para confirmação 
da dupla. 
As equipes poderão ser modificadas em cada confronto, porém os nomes dos jogadores 
participantes deverão figurar na relação de inscrição. Em hipótese alguma será permitida a 
modificação dos integrantes da equipe após o início da competição. 
Caso haja inversão dos jogadores em sua apresentação na quadra em relação ao apresentado a 
equipe de arbitragem, a equipe adversária será declarada vencedora da partida. 
 

9. DOS CAPITÃES 
Os Capitães das equipes também devem apresentar seu credenciamento por escrito, assinadas pelo 
Presidente do respectivo clube ou representante legal e enviadas para a CBT até data a ser 
estabelecida pela entidade. Nenhuma equipe poderá estar em quadra sem ter um capitão 
credenciado. Serão aprovados somente aqueles capitães que comprovadamente tenham vínculo 
com o clube (comprovação de acordo com documentação solicitada pelo CBC), estejam filiados e 
em dia com suas obrigações no Departamento de Capacitação da CBT, assim como inseridos no 
Sistema Nacional de Graduação Profissional (SNGP) da Confederação. Quando solicitado o clube 
será responsável pela apresentação desta comprovação, ficando sujeito a sanções caso estes itens 
sejam descumpridos. 
 

10. DOS PRÊMIOS 
Os campeões e vice-campeões de cada prova receberão medalhas. 
O Clube campeão geral receberá um troféu, com o título de Campeão Brasileiro Interclubes, e mais 
um troféu para o Clube vice-campeão, com o título de Vice-Campeão Brasileiro Interclubes. O Clube 
que ocupar a terceira colocação também será contemplado, com um troféu em alusão ao terceiro 
lugar no evento. 
 

11. DOS BENEFICIOS 

Somente usufruirão de benefícios oferecidos pelo Comitê Brasileiro de Clubes, os tenistas 
que representarem clubes filiados e/ou vinculados a esta instituição. Os mesmos deverão 
estar autorizados pelas federações de tênis dos seus estados. Os Benefícios serão 
distribuídos da seguinte forma:   
-  Hospedagem para todos os atletas do evento respeitado o período de realização das 
chaves.  
- Transporte aéreo para todos os atletas do evento, respeitado o período de realização das 
chaves.  
Os capitães serão também contemplados com os benefícios desde que elegíveis conforme 
item 09 deste regulamento e na seguinte proporção:   



 

 

• de 1 a 3 equipes – 2 membros da comissão técnica (sendo 1 capitão).   
• de 4 a 6 equipes – 3 membros da comissão técnica (sendo 2 capitães). 
• de 7 a 10 equipes – 4 membros da comissão técnica (sendo 3 capitães)  
 
Cada clube poderá indicar um membro para a comissão técnica (não capitão) para que 
receba os benefícios, para isso será necessária carta do clube assinada pelo responsável 
legal atestando vínculo entre o clube e o membro indicado.    
 

12. DOS UNIFORMES 

O uniforme dos atletas pertencentes a clubes filiados e/ou vinculados ao Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC) deverá ter um selo do CBC - formação de atletas. O atleta que não estiver 
uniformizado dentro desses padrões não poderá participar da competição, sendo 
responsabilidade de cada clube a uniformização de cada um de seus atletas filiados. 
Espaços disponíveis para aplicação de logomarca nos uniformes:   
Frente: um espaço do lado esquerdo da altura do peito medindo no máximo 8x4 cm ou 4x8 
cm e um espaço do lado direito da altura do peito medindo 8x4 cm ou 4x8 cm.   
Mangas: dois espaços em cada manga medindo 8x4 cm ou 4x8 cm, sendo que em um deles 
deverá ser aplicado o selo de formação de atletas do CBC. (Para atletas de Clubes 
Filiados/Vinculados)  
Costas: um espaço na altura do ombro de no máximo 30x5 cm, onde será permitida apenas 
a aplicação do nome do clube, não sendo permitida a aplicação de logomarcas comerciais. 
Shorts: um espaço no lado esquerdo e um do lado direito na altura da coxa medindo no 
máximo 8x4 cm ou 4x8 cm cada.   
É de responsabilidade de todos os clubes participantes contratar seguro de vida, acidentes 
pessoais, médico e odontológico vinculado à atividade desportiva para todos seus atletas 
filiados participantes da competição, com objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos. 
A contratação desses seguros é uma condição obrigatória para que seus atletas filiados 
possam usufruir dos benefícios concedidos pelo CBC aos atletas destes clubes participantes 
do torneio.  
 

16. DA ARBITRAGEM 
O Árbitro Geral, bem como seus auxiliares, serão indicados pela Confederação Brasileira de Tênis. 
Atribuições do Árbitro Geral: 
- Fazer cumprir as regras oficiais de tênis a as normas da CBT; 
- Indicar e/ou aprovar juízes de cadeira e juízes de linha, caso necessário; 
- Decidir sobre as condições das quadras, autorizando ou não a realização das partidas; 
- Efetuar as chamadas dos jogos, afixando-as em lugar de fácil acesso e com antecedência suficiente 
para conhecimento dos jogadores e delegados; 
- Receber e registrar os resultados dos jogos; 
- Aplicar o Código de Conduta; 



 

 

- Dirimir dúvidas ou interpretar regras, quando solicitado pelo jogador ou Delegado Oficial; 
- Elaborar um relatório final, encaminhando-o à CBT, no prazo máximo de dois dias anexando outros 
documentos inerentes ao Campeonato. 
- Encaminhar à CBT as chaves do Campeonato devidamente preenchidas e assinadas, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas após seu encerramento. 
 

17. DO CÓDIGO DE CONDUTA 
Será aplicado o Código de Conduta para Torneios Nacionais. 
 

18. DOS CUSTOS 
A CBT fornecerá as bolas (Wilson). 
A CBT será responsável pelos honorários da equipe de arbitragem. 
As taxas de inscrições destinam-se à CBT. 
 

19. DAS REGRAS DE TÊNIS, REGULAMENTOS e CÓDIGO DE CONDUTA   
As Regras de Tênis e os regulamentos para jogos sem juízes de cadeira estarão sendo 
aplicados para quaisquer situações não detalhadas nesse regulamento, ficando os 
regulamentos da CBT disponíveis para consulta para qualquer assunto específico. 
 

20.  DO DIRETOR DO TORNEIO   
 O Diretor do Torneio é o responsável pela organização do campeonato. Sua função é a de   
responder por todos os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio. 

 
21. DA VALIDADE DOS JOGOS TERMINADOS   

Todo jogo efetivamente terminado, independentemente de ter sido realizado de acordo 
com os itens descritos neste regulamento será considerado válido. É de responsabilidade 
dos tenistas o conhecimento das regras e nenhum jogador poderá alegar seu 
desconhecimento para solicitar cancelamento de qualquer partida efetivamente 
terminada. 
 

22. DAS REGRAS REFERENTES A TEMPERATURA DURANTE OS JOGOS DA COMPETIÇÃO 
 a) nas competições envolvendo crianças e adolescentes entre 08 e 13 anos, quando a temperatura 

na quadra onde estiver ocorrendo o jogo chegar aos 34ºC, a partida será interrompida até que 
retorne para abaixo deste limite; 

 b) nas competições envolvendo adolescentes entre 14 e 16 anos, quando a temperatura na quadra 
onde estiver ocorrendo o jogo chegar aos 36ºC, a partida será interrompida até que retorne para 
abaixo deste limite; 

 c) nos jogos envolvendo crianças e adolescentes entre 08 e 13 anos, quando a temperatura na 
quadra onde estiver ocorrendo o jogo estiver entre os 30ºC e 34ºC, os intervalos entre os sets serão 
acrescidos de mais 2 minuto; 



 

 

 d) nos jogos envolvendo crianças e adolescentes entre 14 e 16 anos, quando a temperatura na 
quadra onde estiver ocorrendo o jogo estiver entre os 30ºC e 34ºC, os intervalos entre os sets serão 
acrescidos de mais 1 minuto; 

 e) havendo a concordância dos representantes dos jogadores e havendo um parecer médico 
específico para o jogo, poderão ocorrer partidas com temperaturas entre 34ºC e 36ºC. 

 f) não poderão ocorrer jogos, em hipótese alguma, com temperaturas acima dos 38ºC. 
 

23. DOS CASOS OMISSOS 

  Os casos omissos serão julgados e definidos pela Diretoria Técnica da Confederação 
Brasileira de Tênis. Os pontos que não constam no regulamento, quando necessários, serão 
decididos pela CBT sempre em comum acordo com o CBC. 

 
24. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS 

Todo tenista ao fazer sua inscrição nos torneios nacionais, declara ter total conhecimento 
das   regras do esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e aos 
procedimentos oficiais da Confederação Brasileira de Tênis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Rafael B. Westrupp 

Presidente 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊN

 


