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COPA HIPICA DE TÊNIS - 2019 

Regulamento 

1.) Será realizada nas quadras do C.T da Sociedade Hípica de Campinas, nos dias 20, 21 e 22 de setembro/2019 para os jogadores 
acima de 13 anos (exceto a infantil), conforme categorias abaixo, item 2. 

 
2.) Será disputado exclusivamente em duplas nas seguintes categorias: - Categoria Especial A/B: aberta a qualquer sexo e idade, 

Categoria Mista A/B: aberta a qualquer idade, Categoria Feminina A/B: aberta a qualquer idade, Categoria Masculina A/B 40+, 
para jogadores acima de 40 anos (nascidos a partir de 01/01/1979), Categoria Masculina C/D: aberta a qualquer idade, categoria 
Infantil A/B, até 13 anos, para jogadores nascidos até 31/12/2006 e a Categoria Kids até 9 anos, nascidos até 2010. 

 
2.a) A dupla perdedora da primeira rodada da categoria “A”, entrará para a Categoria “B” e a dupla perdedora da primeira 
rodada da categoria “C”, entrará para a Categoria “D”. A Dupla perdedora da primeira rodada da categoria “Mista A”, 
entrará para a “Mista B”, A Dupla perdedora da primeira rodada da categoria “Feminina A” entrará para a “Feminina B” 
A Dupla perdedora da primeira rodada da categoria “Infantil A” entrará para a “Infantil B” desta maneira, todos jogarão 
um mínimo de 2 jogos, exceto os que saírem avançados na chave (Bye),  
 
2.b) A organização do torneio se reserva ao direito de desclassificar a dupla considerada “A”, que se inscrever na 
categoria ”B”. Em caso de dúvida na inscrição, favor entrar em contato com a organização do torneio, a fim de distinguir 
a categoria correta. 
 

3.) Todos os jogadores poderão jogar em até 2 categorias sendo obrigatoriamente uma delas ser a Mista. 
 

4.) Jogos: serão disputados em 1 set até 8 games (7 a 7, – Tie break até 7 pontos). 
 

5.) As chaves e horários estarão disponíveis no site www.hipica.com.br a partir do dia 18/09/19. 
 

6.) Inscrições: A inscrição deverá ser feita até o dia 11 de setembro/2019. 
 

Cada dupla deverá se inscrever através do site: www.campinasopendetenis.com.br.  Cada jogador inscrito ganhará um kit por 

categoria inscrita.  

Os valores, por jogador, serão os seguintes: 

6.a) Taxa de inscrição de associados da SHC, R$ 80,00 por atleta.  
 

6.b) Taxa de inscrição para não associados R$ 100,00 por atleta. 
 
6.c) Taxa de inscrição para cat. Infantil valor única de R$ 50,00 por atleta.  
 
6.d). As inscrições deverão ser feitas pelo site oficial do torneio: www.campinasopendetenis.com.br ao finalizar sua inscrição você terá 
acesso aos dados bancários através de um e-mail automático de resposta do próprio site, e após enviar o comprovante de pagamento identificado no e-mail 

esportes@hipica.com.br para validar a sua inscrição. As inscrições serão feitas para as duplas.     

 
6.d). Não será aceita a substituição de jogadores, em hipótese alguma, depois da realização do primeiro jogo da dupla. Toda 
substituição de jogador terá que ser aprovada pela Organização. Após a publicação das chaves não haverá mudança de posição 

de confrontos, mesmo que não esteja condizente com o posicionamento do Ranking.  

6.e). Valores de inscrição não terão reembolso, caso ocorra a desistência após a publicação das Chaves.  

6.f). As restrições, indicadas no momento da inscrição, serão atendidas na medida do possível. Caso seja necessária a 
reprogramação dos horários no decorrer do torneio, em função de chuvas, não teremos como garantir o atendimento das 
mesmas.    

7.) Os jogos serão com hora marcada e a organização dará uma tolerância de apenas 15 minutos aos atletas. Estacionamento 
interno exclusivo para associados. 
 

8.) Premiação: Troféus para todas as categorias + R$ 7.500,00 pagos em Criptomoeda conforme categorias abaixo: 
8. a) Dupla Campeão Categoria Especial A: R$ 2.400,00 e Vice-Campeão R$ 1.200,00 – semi R$ 300,00 – por dupla. 
8. b) Dupla Campeão Cat.  Acima de 40 anos R$ 1.200,00 e Vice-Campeão R$ 600,00. 
8. c) Duplas Campeã Cat. Femininas R$ 1.000,00 e Vice-Campeã R$ 500,00 

 
9.) Bolas – Serão oferecidas e definidas pela organização. 
 
10.) Os Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização do torneio. 
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