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REGRAS BÁSICAS DE TÊNIS DE CAMPO
1.  Forma de Disputa
•	O Torneio será disputado em jogos de simples, onde cada Regional deverá inscrever 1 (um) jogador.
•	Será permitida a substituição dos jogadores até 01 dia antes do início da competição.
2.    Na fase de classificação e quarta de final
Todos os jogos serão em um único set (chamado de set profissional). Será considerado vencedor o jogador que alcançar 8 (oito) games com uma diferença mínima de 2 (dois) games de vantagem. Havendo empate em 7 (sete) games termina-se em 9 (nove). Caso ocorra um novo empate em 8 (oito) games deverá ser jogado tié-break.
Na semifinal e final
•	Os jogos serão disputa no sistema de melhor de três onde o jogador que fizer seis games primeiro com uma diferença de 2 games do adversário vence o set.
•	Considera vencedor quem fizer primeiro do set.
•	Em caso de empate em 5 x 5 no 1°, ou 2° set, será utilizado para desempate o sistema de tie Blake de contagem, sendo que o jogador que primeiro ganhar 7 pontos vence o game e o set, desde que esteja à frente por um margem de 2 pontos. Se o placar ficar igualado em seis pontos, o game deve ser estendido até que esta margem de dois pontos de vantagem seja atingida.
•	O 3° set quando necessário for para desempate (l set para cada jogador) será jogado no sistema de tie-brake longo de contagem de pontos, sendo que o jogador que primeiro ganhar 10 pontos vence o set, desde que esteja à frente por uma margem de 2 pontos. Se o placar ficar igualado em 9 pontos, o sei deve ser estendido até que esta margem de 2 pontos de vantagem seja atingida.
•	Será adotado o sistema No — Ad (sem vantagem) de contagem de pontos, ou seja, no caso de 2 jogadores tiverem empatados em 40 x 40, o ponto decisivo deve então ser jogado pelo qual o recebedor deve escolher se deseja receber o saque na metade direita ou metade esquerda da quadra. O jogador que vencer este ponto é o ganhador do game.
•	Os jogos serão realizados no período da manhã e tarde conforme tabela a ser elaborada pela comissão organizadora. Os jogadores deverão marcar presença junto ao árbitro geral ou coordenador com antecedência mínima de 10 minutos do horário programado, ainda que a partida anterior a sua não tenha sido encerrada.
•	Será observada a tolerância máxima de 10 minutos de atraso para o início do jogo. Após este tempo o jogador faitante será considerado perdedor e o adversário vencedor por WO com o resultado de 2 x 0.
•	A Regional cujo jogador não comparecer à partida (independente se for a Ia, 2a, etc.) perderá o ponto de participação na modalidade na contagem geral de pontos da competição, e estará automaticamente suspensa à modalidade na próxima Olimpíada.
•	Os casos omissos serão esclarecidos pela Comissão Organizadora.






Critério de Classificaçaõ:

	 Pontos Ganhos

 Saldo de Partidas (sets)
 Confronto Direto
 Disciplina
 Idade
 Sorteio


2. Na fase de classificação e quartas de finais


