7º Torneio Centenário de Duplas - 2013
Regulamento
1º -Local – A.N.B.G. Associação Nipo Brasileira de Goiás “KAIKAN”, localizado na Av. Planície, S/Nº Conjunto Itatiaia – Goiânia – GO.
2º -Período – 07 a 10 de junho de 2012.
3º -Participantes – duplas masculinas, mistas e femininas com a soma de idade no mínimo 100, 90 e 80
anos respectivamente, completas ou a completar em 2012.
4º -Do Torneio – as duplas serão classificadas pela comissão técnica nas seguintes categorias: Classe A
1, A2, A3, A 4; Classe B1, B2, B3, B4, B5 e Classe C1, C2, C3, C4, C5. As chaves serão no modelo com
repescagem.
5º -Dos Jogos – Todos os jogos serão realizados no sistema “no Ad” (sem vantagem) e o recebedor
escolhe o lado do saque.
5.1 – Todos os jogos serão disputados em melhor de 3 “set”, vence quem fizer 6 primeiros, empatados
em 5x5, será realizado um “Tie Break “ curto(vence quem fizer 7 primeiro).
5.2 – O 3º “set” será um Super “Tie Break”, de 10 pontos (vence quem fizer 10º ponto primeiro), com
exceção das finais de todas as classes e o 3º “set” será igual ao 1º e 2º “set”.
5.3 – O aquecimento será de 5 minutos cronometrados. As bolas serão fornecidas pelo torneio.
5.4 – O tenista (Dupla) que não se apresentar a quadra do jogo até 15(quinze) minutos, após o
chamamento para o inicio, será aplicado “WxO”.
5.5 – Todos os jogos deverão ser realizados nas quadras da A.N.B.G – Kaikan.
6º - Das premiações e brindes – Troféus para as duplas campeã e vice-campeã, “Kit do torneio” com:
Camiseta, boné, toalha, bolsa, caneco para chope, além de frutas, sucos, omeletes, chopes para os
participantes.
6.1 – Todas as inscrições terão direito de 2 convites individuais para o almoço de encerramento dia 02
de junho 2013.
7º - Taxa - inscrição: R$ 130,00 por atleta.
8º - Dúvidas e casos omissos: serão resolvidos pela comissão organizadora.
9º - Arbitro Geral: Prof. Michael Queiroz Cantuária
Comissão Organizadora – Luis Harada, Waldir Fukushima, Mário Kuwae, Valter Kakumoto, Takeshi
Nojimoto, Edgar Yabumoto, Lamartine Porto.

