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REGULAMENTO DO CIRCUITO LINHA VERDE DE TÊNIS 2016 

 

Todas as competições do Circuito Linha Verde de Tênis (CLVT) deverão obedecer ao presente 

regulamento. Todo tenista inscrito em qualquer competição supervisionada pela CLVT, estará sujeito as 

disposições deste regulamento. 

 

1 - ANUIDADE: 

A anuidade do tenista no CLVT terá validade de um ano a partir da data de seu pagamento. 

Independentemente do pagamento da anuidade, o tenista pagará taxas individuais de inscrição para cada 

competição que participar. 

 

2 - TAXAS 2016: 

 

2.1 - Anuidades: 

Professores, rebatedores e jogadores de projeto social: R$ 40,00 

Tenistas em geral: R$ 50,00 (exceto nas categorias até 10 anos que não é necessário o pagamento da 

anuidade) 

 

2.2 - Inscrições: 

Taxa de inscrição para cadastrados: R$ 80,00  

Taxa de inscrição para não cadastrados: R$ 95,00 

Taxa de inscrição para professores, rebatedores, boleiros e projeto social cadastrados no CLVT: R$ 

60,00 

Obs: O CLVT sugere que os valores não ultrapassem os cobrados pela CBT. 

 

3 - TABELAS DE CATEGORIAS: 

 

3.1- Idades: (Considera-se o ano de nascimento) 

 

INFANTO/JUVENIL: Masculino e Feminino 

- Até 10 anos. 

- 11 a 13 anos (não ranqueado na CBT, ou ranqueado sem expressão de pontos, e/ou alguma federação 

filiada a CBT). 

- O federado infantil 11/12 deverá jogar na categoria juvenil 14 a 16 anos. 
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- 14 a 16 anos (não ranqueado na CBT, ou ranqueado sem expressão de pontos, e/ou alguma federação 

filiada a CBT). 

- Juvenil federado poderá jogar o CLVT desde que jogue (uma) categoria acima a que esta 

cadastrado na CBT e/ou alguma federação filiada a CBT. 

 

3.2 - Classes: 

 

MASCULINO: 

Especial*, 3ª classe aberta, 4ª classe aberta, 5ª classe aberta, Principiante. 

 

FEMININO: 

A (2ª e 3ª classe), B (4ª e 5ª classe), C (Principiante).  

 

Observações referentes ao itens 3.1 e 3.2: 

A) * Jogadores (as) que figuram ou figuraram no ranking profissional de 01 a 300 da ATP ou WTA, não 

poderão participar de torneios de classes; 

B) * Não é obrigatório a promotora disponibilizar a categoria Especial com premiação em dinheiro; 

C) * Jogadores Cosat/ITF e os dez 1ºs colocados na categoria 18 anos CBT são obrigados a jogar 1ª 

Classe; 

D) As categorias com premiação em dinheiro deverão ter no mínimo 8 jogadores; 

E) Um tenista poderá se inscrever na sua classe atual ou em uma classe acima da sua, e abaixo da sua 

quando for sênior; 

F) Professores e auxiliares só poderão jogar as categorias 3ª classe e/ou Especial; 

G) Os jogadores acima de 11 anos poderão jogar classes (3ª e Especial); 

H) Os jogadores acima de 13 anos poderão jogar classes (4ª, 3ª e Especial); 

I) Os jogadores acima de 15 anos poderão jogar as categorias (Principiante e 5ª classe); 

J) Nas categorias Femininas de Classes a idade mínima será de 13 anos. 

 

OBS: PARA CONFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE IDADE OU CLASSE, AS 

CHAVES DEVERÃO TER UM MÍNIMO DE 03 INSCRITOS, CASO CONTRÁRIO A ORGANIZAÇÃO DO 

EVENTO DEVERÁ AVISAR AOS JOGADORES (AS), CONVIDANDO(S) A PARTICIPAR DE OUTRA 

CATEGORIA, QUANDO FOR POSSIVEL. 

 

 

4 - DA ORGANIZAÇÃO 
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A) CADA categoria deverá começar e terminar em no máximo de 03 finais de semana seguidos. 

B) Não poderá haver 02 etapas de mesma categoria no mesmo final de semana. 

C) As promotoras deverão solicitar as datas com uma antecedência mínima de 30 dias conforme 

formulário disponível pelo CLVT, com a confirmação da administração e aprovação de 7 dias à partir 

da data solicitada. 

D) O sorteio das chaves será feito pela comissão técnica do CLVT. 

E) A lista final de inscrição dos jogadores, deverá ser enviada ao CLVT, até no máximo 52 horas antes 

da divulgação das chaves e programação deste evento. O CLVT não será responsável pela 

programação dos jogos, sendo esta de inteira responsabilidade do promotor do evento. 

F) Serão computados os pontos conquistados nas etapas do ano vigente para sua participação no 

Máster. 

G) Qualquer jogador que se considerar em classes não compatível, com seu nível técnico, poderá 

enviar carta a comissão que analizará em reuniões extraordinária com a comisão a permanência ou 

não em sua respectiva categoria. 

 

4.1 - Nas chaves com 03 (três) à 06 (seis) inscritos o formato será de grupos, e nas chaves com 07 (sete) 

ou mais inscritos, o formato será de eliminatória simples. 

 

4.2 - A colocação no grupo será definida pelo número de vitórias. 

 

4.3 - Critério de desempate em grupo:  

 

A) Em caso de empate nos grupos realizados pelo sistema “um contra todos”, a definição das posições 

em cada grupo será apurada observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 

 - Confronto direto, no caso de 02 (dois) jogadores empatados; 

 - Saldo de sets; 

 - Saldo de games; 

 - Sorteio. 

B) Em disputas de grupo, o tenista que perder por W.O será eliminado do grupo (desclassificado) e terá 

todos os seus resultados eliminados. 

C) A vitória por WO ou desistência sem inicio do confronto, será considerada como vitória por 2 sets a 0, 

com parciais de 6x0 e 6x0. 

D) O tenista que perder por WO ou desistência sem ter iniciado o jogo, será automaticamente 

desclassificado e a pontuação zerada. 

E) Para caso de desempate em contagem de games na desistência de algum tenista, serão 

computados aos sets os games faltantes para o termino do jogo. 
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 Exemplo: um tenista está ganhando por 6x3 e 2x1 e o outro desiste, a contagem para efeito de 

desempate será 6x3 e 6x1. Neste caso o vencedor acrescentará os games que faltariam para o 

término do set interrompido. 

 

5 - DOS JOGOS 

 

5.1 - Modos de Disputa: 

 

CHAVES DE ELIMINATÓRIA SIMPLES: 

Nas idades e classes – todas as partidas serão disputadas em melhor de três sets com vantagem, sendo 

os 2 primeiros sets normais com tie-break (melhor de 12 pontos) e o terceiro set disputado em apenas um 

MATCH TIE-BREAK (melhor de 18 pontos). Exceto para a 1ª classe, que será disputada em melhor de 

três sets todos com vantagem e com tie-break. 

 

CHAVES EM GRUPO: 

Tanto nas idades e nas classes, a organização do torneio poderá realizar a fase de grupo, com jogos de 

“SETS PROFISSIONAIS”, formato de disputa onde as partidas são jogadas em melhor de 14 games. 

Vence a partida o jogador (a) que alcançar 08 games, com uma diferença mínima de 2 games. Em caso 

de empate em 7 a 7, termina em 9, e caso persista o empate em 8 a 8, será jogado um TIE-BREAK 

normal (melhor de 12 pontos), para definição do set. 

 

5.2 - Intervalo entre chamadas e tempo de descanso entre os jogos: 

 

Exceto pelo clima ou outra circunstância fora de controle que cause a interrupção da programação, um 

jogador deve ser escalado para jogar um máximo de duas partidas (por categoria) por dia.  

 

Segue abaixo os períodos mínimos de descanso em jogos da mesma chave: 

- Se a partida tiver duração inferior à uma hora, o descanso será de 30min. 

- Se a partida tiver duração de uma hora à uma hora e meia o descanso será de 01h. 

- Se a partida tiver duração maior que uma hora e meia, o descanso será de 01h30min 

- Se a partida for interrompida por trinta minutos ou mais, devido à chuva ou outro fator que cause a 

interrupção, a duração da partida será contada a partir do momento que a partida recomeçar. 

- Se a partida for interrompida por menos de trinta minutos, o tempo de duração da partida deve ser 

contado continuamente desde o momento em que a primeira bola for colocada em jogo. 

5.3 - Das Penalidades Por Não Comparecimento (WO): 
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A)  O tenista tem o direito de não comparecer a 01 (um) jogo durante o ano sem necessidade de 

justificativa e sem sofrer nenhuma penalidade. A partir do segundo WO ou WO no Máster, o jogador 

perderá 10 pontos no ranking, por WO dado; 

B) Perdedores por WO na primeira rodada da chave não pontuarão. A partir da segunda rodada o 

jogador que perder por WO, marcará os pontos da rodada anterior; 

C) Em grupos de um contra todos, o tenista que perder por WO será desclassificado e não terá direito a 

nenhum ponto na etapa. 

 

5.4 - Outros procedimentos: 

 

A) Os jogos serão realizados nos dias, horários e tipos de piso divulgados pelo promotor do torneio; 

B) Nos torneios onde existem diferentes tipos de pisos, o tenista poderá ser chamado para jogar em 

pisos diferentes num mesmo torneio, ou seja, poderá jogar em piso asfáltico ou em piso de saibro, de 

acordo com a programação do torneio, porém, deverá começar e terminar o jogo num mesmo piso; 

C) Nas provas infanto-juvenis, sob hipótese alguma, serão realizados jogos entre 00h00 e 8h00. Os 

tenistas das categorias: até 10 anos, 11 a 13 e 14 a 16 anos, deverão entrar na quadra até no 

máximo 20h00, mesmo em caso de disputa de jogos de classes.  

D) Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta de energia, etc.) terá seu 

prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida; 

E) A rodada iniciada em um formato de disputa (sets normais ou curtos) deverá ser completada no 

mesmo formato dentro da mesma sessão; 

F) Todo jogo iniciado com um sistema de disputa (sets longos ou curtos), deverá ser terminado no 

sistema que foi iniciado, mesmo em caso de transferência para outro dia; 

G) O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 05 (cinco) minutos; 

H) A troca de lado não poderá ultrapassar o tempo de 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos exceto ao 

término de cada set quando o tempo será de 02 (dois) minutos; 

I) Caso exista vaga ou desistência por conhecimento do promotor, entrará um jogador de lock looser na 

primeira rodada. 

 

6 - DA ORGANIZAÇÃO: 

 

A) Os promotores dos eventos serão inteiramente responsáveis pela captação de recursos (patrocínio), 

sendo assim o CLVT ficará isento de qualquer ação ocorrida pelo promotor do evento. Contudo, 

todos os eventos deverão ser autorizados pela CLVT e deverão acatar a sua supervisão técnica. 

B) Para a realização de qualquer competição chancelada pelo CLVT, a entidade promotora deverá 

solicitar a devida autorização, informando a data da sua realização, as provas que serão disputadas 
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e demais especificações. Os resultados dos jogos deverão chegar à comissão da CLVT em até 03 

dias após sua conclusão. 

C) Os torneios chancelados pela CLVT deverão inserir a logomarca da CLVT, nos cartazes, nas fichas 

de inscrições e demais materiais de divulgação. 

 

6.1 - Questões técnicas: 

 

A) Divulgação e abertura das inscrições de todas as idades e classes citadas no artigo 03 deste 

regulamento, exceto 1ª classe feminina; 

B) Critério para formação das chaves: 

 - Chave de 08 jogadores – 02 (dois) cabeças de chave 

 - Chave de 09 a 16 jogadores – 04 (quatro) cabeças de chave 

 - Chave de 17 a 32 jogadores – 08 (oito) cabeças de chave 

 - Chave de 33 a 64 jogadores – 16 (dezesseis) cabeças de chave 

C) Divulgar os horários fornecidos pelo árbitro geral do evento com no mínimo 02 (dois) dias antes da 

data do início do torneio. A chamada dos jogos é de responsabilidade da organização do torneio e 

deverá estar disponibilizada no site 24 horas antes do inicio do torneio. 

D) No caso de remarcação dos jogos em virtude do mau tempo, é obrigação dos jogadores entrarem em 

contato com os organizadores para ter conhecimento dos novos horários. 

E) Todos os torneios deverão ter no local das chamadas e presença dos tenistas um RELÓGIO 

OFICIAL afixado em local de fácil visualização. 

F) O tenista deverá confirmar a presença no local destinado à esse fim, pagando a taxa correspondente 

ao pegador de bolas. Caso o tenista marque presença e não esteja presente no horário do jogo, será 

declarado perdedor por WO. 

G) A taxa correspondente ao pegador de bolas deverá ser no máximo de R$5,00 (cinco reais) por 

tenista. 

H) Em casos de vitória por WO, a taxa deverá ser devolvida. 

I) Não é obrigatório o uso de alto-falantes para a realização de chamadas ou avisos. Os tenistas que 

tenham confirmado presença e estiverem aguardando a hora de entrada na quadra, deverão estar 

atentos e próximos do local destinado para este fim. Nenhum jogador poderá alegar que não 

compareceu à quadra por não ter ouvido a chamada. 

J) O tenista a partir do momento da confirmação de sua presença está a disposição dos organizadores 

e de seu adversário para a chamada do jogo. 

K) Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para tenistas de qualquer localidade, contados a partir do 

horário oficial marcado para o jogo, a partir da quadra disponível e da chamada do jogo; 
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L) Será declarado perdedor o tenista que não se apresentar no horário marcado, se houver quadra 

disponível para o jogo; 

 

6.2 - Requisitos mínimos obrigatórios de infra-estrutura para realização de torneios do CLVT: 

 

A) Bolas novas a cada 02 jogos e a partir das semi-finais, exceto na 1ª classe, que deverá ter bolas 

novas a cada jogo e no terceiro set; 

B) Placar em todas as quadras oficiais do torneio; 

C) Pau de Simples em todos os jogos de simples; 

D) Mesa, cadeira e sombrinha (no caso de quadra descoberta) para os jogadores; 

E) Água / Bebedouro; 

F) Vestiário em condição de uso com chuveiro; 

G) Caixa de primeiros socorros com bandagens, soro, faixas, luvas, tesoura, etc. e produtos pertinente 

ao atendimento de que deverá ficar em poder do árbitro geral do evento e ou locais sublocados 

ligados ao evento; 

H) Telefones úteis de órgãos de saúde caso solicitados; 

I) Local para fixação das chaves para visualização dos jogadores inscritos; 

J) Preferencialmente o CLVT sugere que os painéis de merchandising na parte interna das quadras, 

sigam os padrões utilizados pela ITF; 

K) Divulgar a pontuação do torneio até 05 dias após o recebimento dos resultados; 

L) Em torneios onde houver premiação em dinheiro, a responsabilidade do pagamento aos jogadores é 

da promotora, clube e/ou academia, até o dia do ultimo jogo do atleta em questão, devendo ser pago 

até no máximo no final da premiação do evento; 

 

7. DOS PONTOS E RANKING: 

 

7.1 - Os pontos do ranking CLVT serão computados de acordo com as regras seguintes: 

 

A) O tenista deverá estar inscrito em torneios organizados pela CLVT; 

B) O tenista pontuará na classe ou categoria em que disputou o torneio; 

C) A pontuação para perdedor de 1ª rodada e para os tenistas que não vencerem nenhuma partida em 

disputa de grupo será equivalente a 01 ponto; 

 

 

D) A pontuação será distribuída da seguinte forma até dezembro de 2016 (tabela abaixo): 
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Campeão Vice Semi 4ªs 8ªs 16ªs 32ªs 64ªs 
1ª 

rodada 

100 80 60 40 20 10 5 2 1 

 

E) Haverá bonificação de acordo com o nº de jogadores na chave e itens de organização, conforme as 

tabelas abaixo: 

 

Nº de jogadores por chave: 

17 a 23 24 a 32 acima de 32 

5% 10% 15% 

 

 Itens de organização: 

Água 

Juízes de Festa de   

Camiseta Boleiro cadeira encerramento Encerramento 

na final COMPLETA festivo 

1% 4% 5% 2% 8% 4% 

         

 Brindes: 

Até R$ 5,00  
De R$ 5,01  De R$ 10,01  De R$ 15,01 De R$ 20,01 Acima de 

R$ 25,01       a R$ 10,00 a R$ 15,00  a R$ 20,00  a R$ 25,00 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

           

 Premiação em dinheiro: 

Masculino Feminino 

R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.499,00 ACIMA  R$ 600,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 ACIMA  

a a a de a a a de 

 R$ 1.999 R$ 3.499,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00  R$ 999,00 R$ 1.999,00 R$ 4.999,00 R$ 5.000,00 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

 

8 - RANKING DE TRANSIÇÂO: 

 

Alteração de Classe / Ranking de transição: 

Atenção! As alterações automáticas de categorias (idades ou classes, exceto principiantes) são feitas 

anualmente, mas, a Diretoria Técnica do CLVT pode, a qualquer momento, alterar a categoria de 

qualquer tenista, se assim julgar necessário para a manutenção do equilíbrio entre as classes. 
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8.1 - Mudança de categoria: 

 

IDADES: 

 

A) Jogador de 1º ao 10º do ranking: assumirá 02 posições abaixo da qual ele encerrou o ano. 

B) Jogador de 11º ao 20º do ranking: assumirá 03 posições abaixo da qual ele encerrou o ano. 

C) Jogador com ranking menor ou igual de 21º do ranking: assumirá 04 (quatro) posições abaixo da 

qual ele encerrou o ano. 

D) Os jogadores que não participaram do MASTER ficarão 02 (duas) posições abaixo da posição pré-

determinada. 

 

CLASSES: 

 

A) Na classe Principiante Aberta e Acima de 35 anos (MASCULINO) serão promovidos os 04 (quatro) 

primeiros jogadores colocados no Ranking Final para a categoria logo acima; 

B) Nas demais classes serão promovidos os 02 (dois) primeiros jogadores para a categoria logo acima. 

 

8.2 - Colocação após a mudança: 

 

A) O 1º e 2º que subiram, entrarão respectivamente nas posições de 3º e 4º lugares. 

B) O 3º e 4º que subiram, entrarão respectivamente nas posições de 7º e 8º lugares. 

C) Os jogadores que não participaram do MASTER ficarão 02 (duas) posições abaixo da posição pré-

determinada. 

D) Após as devidas atualizações é formado o ranking de transição que determinará a formação dos 

“cabeças” de chaves na primeira etapa do ano. 

 

9 – DO CÓDIGO DE CONDUTA: 

 

O código de conduta poderá ser aplicado pelo árbitro geral, árbitros auxiliares (independente de estarem 

dentro da quadra ou fora dela) ou árbitro de cadeira a qualquer tempo. Para aplicação do código de 

conduta, o árbitro geral ou os seus auxiliares, deverão adentrar a quadra e em voz clara e audível 

informar ao tenista infrator a penalidade aplicada, conforme segue: 

 

A) Obscenidade Audível: palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer idioma, que possam 

ser ouvidas por árbitros, público, adversário, pegadores de bola, etc; 

B) Obscenidade Visível: gestos ou atitudes obscenas visíveis; 
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C) Abuso de Bolas: bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra, mesmo com o 

jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra ou no recinto do torneio; 

D) Abuso de Raquete ou Equipamento: qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes ou 

equipamento da quadra; 

E) Abuso Verbal: expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem, pegadores de bola ou 

público em geral; 

F) Abuso Físico: tocar seu oponente, arbitragem ou público; 

G) Instrução: qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o jogador, técnico, pais ou 

acompanhantes; 

H) Conduta Anti-Desportiva: toda e qualquer atitude anti-desportiva que não esteja prevista nos itens 

acima. 

 

9.1 - Penalidades por infração do código de conduta: 

 

A) 01 Ofensa: Advertência; 

B) 02 Ofensas: Perda de Ponto; 

C) 03 Ofensas: Perda do Game. 

 

Obs: A partir da quarta ofensa, ficará a critério do Arbitro Geral se continua penalizando com perda de 

games ou desclassificação do tenista faltoso.  

Dependendo da gravidade do ato cometido pelo tenista, o mesmo poderá ser desclassificado sem passar 

pelo processo normal acima descrito. 

 

9.2 - Da suspensão automática por desclassificação:  

 

A) Todo atleta que for desclassificado em torneio aberto supervisionado pelo CLVT, cumprirá 

suspensão automática no próximo torneio que estiver inscrito ou que venha a se inscrever; 

B) Para configuração plena do comprimento da suspensão, o(a) tenista que não estiver inscrito em 

nenhum torneio, deverá fazer sua inscrição pagando a taxa referente à mesma, ficando impedida sua 

participação. 

 

10 - RELATÓRIO DO TORNEIO: 

 

Juntamente com os resultados, deverá ser entregue para o CLVT, o relatório do torneio que deverá ser 

preenchido pelo Árbitro Geral do torneio. Neste relatório deverá constar o resultado de todas as finais e 

também as notificações de advertências e punições de tenistas. Também deverá conter comentários 
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significativos e sugestões (se necessário) sobre o torneio. Lembrando que de acordo com o código de 

conduta, o atleta que tiver (três) 3 advertências acumuladas será punido com a perda de 20 (vinte) pontos 

do ranking. 

 

Com o objetivo de avaliarmos os torneios, poderá ser encaminhado para os atletas que participarem dos 

eventos um relatório que deverá ser preenchido e enviado para o CLVT. 

Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela diretoria do CLVT. 

 

11- DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

Os recursos financeiros para a realização dos eventos são de inteira responsabilidade do Promotor (a): 

 

A) Sobre cada inscrição efetuada o promotor deverá repassar valor de acordo com a tabela estipulada 

pela diretoria do CLVT; 

B) Os valores das taxas de inscrições são definidos pela diretoria do CLVT; 

C) Os recursos financeiros deverão atender todas exigências da realização das competições  no mais 

alto nível possível, procurando dar um tratamento profissional ao evento e oferecendo bom 

atendimento no hotel, alimentação com qualidade, transporte seguro, instalações em bom estado, 

árbitros experientes, etc; 

D) O clube/academia que solicitar um torneio e não realizá-lo por qualquer motivo, mesmo de natureza 

financeira, perde o direito de realização no próximo ano. Para não ser penalizado com a perda da 

data, o cancelamento deverá ser feito por escrito para a CLVT, com prazo de 02 meses do inicio do 

evento. 

 

12 - DO DIRETOR DO TORNEIO: 

 

O diretor do torneio é o responsável pela organização do torneio. Sua função é a de responder por todos 

os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio. 

 

13 - DO ATENDIMENTO MÉDICO (Fisioterapeuta): 

 

O atendimento em quadra durante a partida tem como objetivo tentar melhorar a condição apresentada 

pelo tenista, para que este possa terminar o jogo. Nos casos de contusões mais graves ou doença, é 

responsabilidade do tenista todo e qualquer custo para algum tratamento que seja necessário.  
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A) Recomenda-se que os torneios tenham um profissional da área de fisioterapia para prestar 

atendimento em caso de lesões, contusões, etc. Não tendo a possibilidade de se ter este 

profissional, fica a critério do Árbitro Geral a possibilidade de passar o atendimento ou autorizar 

qualquer pessoa que tenha condições de fazê-lo. Durante o atendimento, que não poderá exceder o 

tempo regulamentar de 3 minutos contados a partir do início do tratamento, o arbitro deverá estar 

presente. 

B) Não são permitidos quaisquer tratamentos que requeiram injeções, infusões intravenosas ou 

utilização de oxigênio dentro ou fora da quadra, com exceção dos tenistas portadores de diabetes, 

onde é permitida a utilização do tempo médico para verificação da dosagem sanguínea e aplicação 

do medicamento necessário. 

 

14 - DOS CASOS OMISSOS: 

 

Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo árbitro geral. O 

departamento técnico do CLVT deverá ser consultado quando a arbitragem não tiver condições de 

chegar à conclusão para solução das dúvidas encontradas. 

 

15- DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO: 

 

Todo tenista ao fazer sua inscrição em qualquer torneio aberto ou supervisionado pelo CLVT, Declara ter 

total conhecimento das regras do esporte (CBT e ITF) e automaticamente aceita e se submete a este 

regulamento e as normas do CIRCUITO LINHA VERDE DE TÊNIS. 

 

 

BELO HORIZONTE, 01 DE JANEIRO DE 2016. 

 

DIRETORIA TÉCNICA DO CIRCUITO LINHA VERDE DE TÊNIS 


