CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE EVENTOS DESPORTIVOS

1 - INSCRIÇÕES:
a)
Poderá participar do torneio qualquer tenista que possuir inscrição na OABPB, ou seja servidor do TJPB, TRT-PB, JFPB, ou qualquer outro Órgão que possua
relacionamento com a Ordem dos Advogados, de qualquer nível de classe
(ranking);
b)
A inscrição é feita através do preenchimento do formulário no site
www.caapb.org.br, ou envio do nome completo, número da OAB-PB ou da
Identidade Funcional em caso de tenista não advogado, email, WhatsApp e Classe
que joga, à Comissão de Organização do evento para (contato@caapb.org.br);
c)
O prazo para inscrição dos jogadores para a disputa do torneio é de
19/09/2016 até o dia 14/10/2016;
d)

O valor da inscrição será de R$ 40,00 (quarenta) reais para cada tenista.

2 - LOCAIS DOS JOGOS:
a)
O Torneio de Tênis será disputado no Esporte Clube Cabo Branco, sendo
utilizadas as duas quadras principais do clube, bem ainda toda a estrutura de
banheiros, lanchonetes e restaurantes.
a.1) Também será disponibilizado bolas novas para todas as partidas, bem
ainda água para todos os participantes.
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3 - DURAÇÃO E PRAZOS:
a)
O Torneio de Tênis terá duração de 2 (dois) dias, com início no dia 21/10/2016
(sexta-feira), a partir das 19h00min, com término no dia 22/10/2016.

4 - SORTEIO
a)

Os sorteios dos confrontos será realizado da seguinte maneira;

a.1) Os jogadores serão divididos em 2 (dois) potes, sendo o pote nº 1 com os
tenistas de 1ª, 2ª e 3ª Classe; e o pote nº 2 com os tenistas de 4ª e 5ª Classe;
a.2) A primeira rodada será disputada em partidas entre os tenistas do pote nº 2;
a.3) A segunda rodada será disputada após novo sorteio com os vencedores da
primeira rodada que entraram no pote nº 1, sendo retirado dois nomes que irão disputar as
partidas subsequentes;
b)
Se não houver o número de inscritos suficientes para a forma de Sorteio prevista
acima, serão realizados ajustes seguindo o espírito do dispositivo supratranscrito, sendo
possível o melhor perdedor da primeira rodada integrar o pote nº 1 a fim de que participe
da segunda rodada, completando, assim, o chaveamento.

5 - REGRAS:
a)
Os jogos serão disputados no sistema “mata-mata” no formato “super set” de 8
(oito) games; havendo empate em 7x7, o vencedor será o tenista que conseguir abrir 2
games de vantagem primeiro.
b)
Em caso de atraso de um dos jogadores comprometendo o início da partida no
horário agendado, haverá tolerância de no máximo 30 (trinta) minutos, ocorrendo a vitória
do tenista presente por WO.
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c)
É fundamental, e de extrema importância, que os jogadores co nheçam e respeitem
as regras do Tênis, as decisões do Coordenador Técnico responsável pelo Torneio, bem
ainda as regras do Esporte Clube Cabo Branco, devendo agir com respeito e urbanidade
em relação a todos ali presentes.
d) O Torneio de Tênis terá como Coordenador Técnico o Professor Joca Pontes, professor
e árbitro Licencado de Tênis, pessoa competente pelas marcações de bolas duvidosas e na
organização de todo o evento;

6 - PREMIAÇÃO:
a)

Teremos premiação com troféus para campeão e vice;

b)

Também teremos um prêmio surpresa para o campeão do Torneio.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
a)
Teremos grupo de WhatsApp para marcação de Amistosos, de classificados
(compra e venda) de equipamentos e para falar besteiras em geral (onde ali sim, tudo é
permitido). Portanto, peça para ser incluído nesse grupo se realmente tem o desejo de
integrar e confraternizar com os tenistas advogados da Paraíba
b)
Brigas, ofensas, discussões ou falta de “fair play”, seja no Torneio, no Grupo de
Whatsapp ou em quadra, deverão ser formalmente reportadas à Organização. Os jogadores
envolvidos podem ser desqualificados do torneio em curso.
c)

A partir desse Torneio de Tênis, temos a intenção de dar início a um Ranking da

OAB-PB, onde os tenistas serão divididos em Classes, seguindo as m esmas regras do
Ranking Paraibano de Tênis.

RUMO AO CAMPEONATO!!! ATÉ LÁ E BONS JOGOS.
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do tenista: ____________________________________________________
Número da OAB ou Identidade Funcional: _______________________________
Telefones para contato: _______________________________________________
E-mail para contato: _________________________________________________
Classe (Ranking):______

___________________________
Assinatura
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ANEXO II

Eu _________________________________________, declaro ter plenas condições
físicas para participar dos 1º Torneio de Tênis Estadual dos Advogados da Paraíba, a ser
realizados nos dias 21 e 22 de outubro de 2016, nos Esporte Clube Cabo Branco,
organizado pela CAA/PB, responsabilizando-me pelos riscos, acidentes e problemas
físicos ou fisiológicos que por ventura ocorram ou venham a ocorrer. Ficam, portanto,
os promotores, patrocinadores, organizadores e a direção técnica do evento isentos, em
meu nome e de meus sucessores, de qualquer responsabilidade decorrente de acidente
ou atos indisciplinares havidos antes, durante ou após os jogos.
Declaro que gozo de boa saúde e, ainda, que estou em perfeitas condições físicas e
fisiológicas para participar dos jogos e que fui orientado a fazer exame médico antes do
evento.
Autorizo aos promotores usarem qualquer imagem fotográfica ou de vídeo, para fins de
divulgações e ou promoções vinculadas ao evento.

João Pessoa - PB, ____ de ____________ de 2016.

_________________________________
Assinatura do Atleta

