
 

 

 

 

I. DO HORÁRIO DE USO 

Art. 1º - De segunda a sábado das 7h às 21h30. 

 De domingo e feriados das 7h às 19h30. 

 
II. DAS QUADRAS  

Art. 2º - A Quadra nº 1 e nº 2 são exclusivamente para a prática do beach tennis. 

Art. 3º - A Quadra nº 3 é reservada para aulas de beach tennis, exceto aos finais de semana. 

Art. 4º - A Quadra nº 4 e nº 5 são exclusivamente para a prática de futevôlei ou vôlei de areia. Estando a quadra nº 4 

reservada para aulas de futevôlei de terça, quarta e quinta das 18h30 às 19h30 e para rachões de voleibol toda quarta 

a partir das 19h30. 

Art. 5º - As reservas e utilizações das quadras poderão sofrer alterações em decorrência de torneios ou campeonatos, 

mediante aviso prévio. 

III. DAS QUADRAS DE BEACH TENNIS 

Art. 6º - A disputa pode ser em dupla ou individual, sendo a última opção possível apenas se não houver praticantes 

aguardando para jogar.  

Art. 7º - Em caso de disputas mistas, fica permitido a utilização das duas quadras disponíveis, sendo a nº 1 e nº 2.  

Art. 8º - Em caso de disputas apenas entre o mesmo gênero, fica reservado uma quadra para cada, sendo decidido 

entre os participantes presentes. 

IV. DO TEMPO DE JOGO 

Art. 9º - A partida máxima é de até 6 games, sendo o sistema de pontuação 15 / 30 / 40 sem vantagem. Em caso de 

chegar nos 40 iguais, quem fizer o próximo ponto ganha. 

Art. 10º - Em caso de empate é definido no tie-break, onde vence quem fizer 7 pontos com diferença de 2 pontos. 

Art. 11º - O artigo 9º poderá sofrer alteração em decorrência de torneios ou campeonatos, mediante aviso prévio. 

V. DA QUANTIDADE DE PARTIDAS 

Art. 12º - A dupla vencedora da primeira partida terá direito de jogar a segunda partida com a dupla que estiver na 

sequência da espera.  

 

Art. 13º - No caso de haver na espera até 4 duplas, e a dupla que já estava na quadra vencer a sua 2ª partida, as 2 

(duas) duplas sairão da quadra entrando as 2 (duas) próximas duplas que estiverem na sequência. Acabando essa 

partida, a dupla vencedora dos dois jogos anteriores retorna a quadra. 

A direção. 
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