
 

 

  

REGULAMENTO GERAL (Válido para todas as modalidades) 
 

1 - O EVENTO 

O evento é denominado Slake Adventure. 

 
2 - ABERTURA DO EVENTO 

– Sábado dia 04/12/21 às 7hrs. 

 
3 - MODALIDADES: Natação, Beach Tennis, Stand Up e VA’A 

Os participantes poderão retirar a camisa do evento nos dias 01,02,03 de Dezembro na loja Bahamas 
localizada no Shopping Vila Velha 

 
4 – CRONOGRAMA 

 

Sábado: 

de 7 hrs às 17 hrs- competição de Beach Tennis. 

Às 8 hrs Natação 

Ás 11 hrs Stand Up 
Domingo: 

de 07 às 15 hrs competição de Beach Tennis.  

 ÀS 8 hrs VA’A 

 
5 -REGULAMENTO 

. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema 

online ou na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento. 

. A inscrição nas provas Slake Adventure é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa\ ser 

substituído por outra, em qualquer situação. O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa, 

será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha sofrer, isentando o atendimento e 

qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus Patrocinadores, Apoiadores e 

Órgãos Públicos envolvidos na prova. 

. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição o Atleta está ativando sua participação e acesso 

ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio. 

. Reembolso – O atleta tem o prazo de 7(sete) dias após a data da compra para solicitar o estorno da 

inscrição (de acordo com o código de defesa do consumidor). 

. As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site 

htpp:www.slake.com.br/slakeadventure-vila-velha não havendo outros postos de inscrição. 

. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas 

etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova. 

. As inscrições serão encerradas no dia 29 de novembro, ou em data anterior a esta, caso seja atingido 

o limite técnico do evento.

http://www.slake.com.br/slakeadventure-vila-velha


 

 

 

. A comissão organizadora poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

elevar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades, disponibilidade técnica e /ou 

questões estruturais, sem aviso prévio. 

. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 

Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova. 

. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 

.A organização do evento não se responsabiliza por pertences perdidos na área do evento. Não há 

guarda volumes. 

. Haverá sorteios de brinde para os atletas nos dois dias de evento. 

. As peças de roupas da premiação para efeito de valor será praticado no preço que consta na etiqueta, 

não sendo válido o desconto de promoções. 

 

 

REGULAMENTO - BEACH TENNIS 
 
 
1. Torneio 

O 1° SLAKE ADVENTURE VILA VELHA é um torneio formados por atletas amadores. 
 

 
2. As categorias 

a) Categoria A; 

b) Categoria B; 

c) Categoria C; 

d) Categoria Mista A; 

e) Categoria Mista B; 

f) Categoria Mista C; 

Todas as categorias só poderão ser formadas por atletas amadores. Será permitida a 

inscrição em até duas categorias, com a obrigação de pagar a inscrição individualmente 

por categoria. 



 

 

 

3. Inscrições 

Os atletas deverão pagar a inscrição até o dia 25 de novembro através do site; 

htpp:www.slake.com.br/slake-adventure-vila-velha. 

A inscrição poderá também ser efetuada diretamente com o Rafildo. 

Tel: 22-99886 0128 – através dos meios de pagamento: 

PICPAY: @Rafael.lopes188 (Rafildo); 

PIX: Rafael Lopes Tel.: 22 99886 0128 

3.1 O valor das inscrições 

R$  75,00  01(uma) categoria. Caso o atleta queira jagar uma 2ª categoria ele terá um 

desconto de R$25,00. Inscrição individual por atleta.  

 

4 Sistema de Disputa 

Os confrontos nas categorias amadores e mista, serão disputados em um único set de 

6 Games, havendo empate em 5 a 5 o jogo vai a 7, persistindo em 6-6 joga-se o tie- 

break de 7 (sete) pontos precisando de 2 de vantagem. As finais serão disputadas em 

confrontos de 6 games, havendo empate de 5 a 5 o jogo vai a 7, persistindo 6-6 joga- 

se o tie-break de 7 (sete) pontos precisando de 2 de vantagem. 

Os confrontos na categoria profissional serão disputados em um único set de 8 Games. 

Havendo empate em 7 a 7, joga-se o tie-break de 7 (sete) pontos precisando de 2 de 

vantagem. As finais serão disputadas em melhor de 3 sets, sendo os 2 (dois) primeiro 

de 6 Games, havendo empate em 5 a 5 o jogo vai a 7, persistindo em 6-6 joga-se o tie- 

break de 7 (sete) pontos precisando de 2 de vantagem, existindo empate de 1-1 em 

set, joga-se o terceiro set em um Super tie-break de 10 (dez) pontos com 2 (dois) de 

vantagem. 

4.1 A disputa em todas as categorias; 

http://www.slake.com.br/slake-adventure-vila-velha


 

 

 

A cada 6 (seis) duplas inscritas, serão divididos em grupos. Na primeira fase, os grupos 

terão 3 ou 4 duplas, onde todas as duplas no mesmo grupo jogam entre si, 

classificando as duas ou três melhores duplas dependendo do número de grupos. 

Sendo essa definição feita antes do início dos confrontos. A partir da segunda fase, os 

jogos serão em eliminatória simples. 

4.2 Aquecimento 

A duração do aquecimento será de no máximo 10 (dez) minutos. Nas viradas de lado 

da quadra o intervalo será de 1 mim. No caso de necessidade de tie break, haverá um 

intervalo de 2 (dois) minutos para descanso dos atletas. 

4.3 Horários dos Jogos 

Os jogos serão realizados a partir das 7h30min, com término conforme a sequência 

dos jogos e iluminação natural, (sábado e domingo) sem previsão de horário para as 

finais. 

4.4 Das Chamadas para os Jogos 

Antes de cada jogo a “Mesa de Arbitragem” anunciará os confrontos conforme a 

disponibilidade de quadras. Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação dos 

atletas para início da partida da fase de grupo e 5 minutos para a fase de eliminatórias. 

Será declarado perdedor por WO a duplas que não se apresentarem na quadra após 

esse período de tolerância. 

Para fins de pontuação na fase de grupos, será considerado placar de 6x2 em caso de 

W.O. nas categorias amadoras e 8x2 na categoria profissional. Caso a desistência 

ocorra após o início do confronto, o placar será considerado placar de 6x0 em caso de 

W.O. nas categorias amadoras e 8x0 na categoria profissional. 

4.5 Da altura da rede e Bola oficial do torneio 

Altura da rede para as categorias amadoras e profissional será de 1,70 mts. A bola 

oficial do torneio será divulgada até 5 dias antes do evento. Bola aprovada pela ITF 

(International Tennis Federation). 



 

 

 
 
 
 

5. Sorteio e Divulgação 

O sorteio dos grupos será no dia 29/11, às 19hrs, em local a ser definido e divulgado 

pela organização do torneio, podendo ser transmitido em rede social. Só entrarão no 

sorteio os atletas com inscrições pagas. 

 
 
 
 

 
6. Pontuação e Classificação 

Em caso de tie break será computada somente a vitória e saldo de 0 (zero) para as 

duas duplas. 

7.1 Critérios de Desempate 

No caso de empate no número de vitórias na primeira fase, a definição das posições 

será determinada observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 

a) Confronto direto; 

b) Saldo dos games; 

c) Sorteio. 
 

 
7- Atletas 

Os atletas deverão utilizar o traje adequado para a prática do esporte, ficando 

expressamente vedado a utilização de tênis ou qualquer calçado. Permitidas sapatilhas 

próprias para areia. Fica expressamente proibida a participação do atleta nos jogos ou 

na premiação final sem o traje adequado, composto no mínimo de camiseta própria 

ou do evento quando existir, além de biquíni, sunga, short ou saia. Solicitamos que 



 

 

 

todos os atletas utilizem a camisa do evento em sua primeira partida no torneio, afim 

de possibilitar promoção e incentivo de nossos patrocinadores e apoiadores. 

7.1- Atendimento Médico. 

Os atletas poderão receber atendimento de fisioterapeutas ou médicos durante 3 

minutos e por no máximo 1min e 30seg nas viradas de lado, ficando restrito a, no 

máximo, 3 atendimentos por confronto. No caso da necessidade de mais 

atendimentos, o atleta ou a dupla será desclassificada por falta de condicionamento 

físico. 

7.2) Código de conduta 

Serão consideradas atitudes antidesportiva, passíveis de penalidades disciplinares: 

I. Ofender, agredir ou desrespeitar o atleta adversário, o parceiro, o árbitro geral, o 

público em geral e/ou a organização do torneio. 

II. Atitudes ou intimidações contra adversários ou parceiros. 

III. Execução de gestos ou palavras obscenas. 

IV. Abuso de bola, de raquete ou de acessórios próprios ou de terceiros, como também 

de danificar cadeiras ou qualquer infraestrutura do torneio. 

7.3) Penalidades Disciplinares 

Dependendo da gravidade do abuso ao código de conduta, serão aplicadas aos atletas 

as seguintes penalidades: 

Primeira Penalidade - Aviso: alertado da gravidade da infração. 

Segunda Penalidade - Perda de ponto envolvido na disputa em questão. 

Demais Penalidades - Perda de Game envolvido na disputa em questão. 

Penalidade Definitiva – O Árbitro poderá eliminar a dupla pela constante repetição da 

infração ou até pela variação de infrações do código de conduta, como também poderá 

fazê-lo de imediato, dependendo da intensidade da infração. 



 

 

 

7.4) Árbitro Geral e Árbitros auxiliares 

A arbitragem do torneio ficará a cargo de um árbitro geral, e será assessorado por 2 

árbitros auxiliares. A arbitragem do SLAKE ADVENTURE VILA VELHA não poderá atuar 

em decisões e jogos de categorias que estejam participando do torneio como jogador. 

Em caso de WO, tão logo esteja esgotado o prazo de tolerância, é obrigação do árbitro 

geral e/ou seus auxiliares informar aos beach tenistas da dupla presente, sua vitória 

por ausência do adversário. Em hipótese alguma, o árbitro geral tem o direito de 

solicitar ou obrigar o beach tenista presente a esperar mais do que previsto em 

regulamento. Após a aplicação do WO, não é permitida a realização do jogo mesmo 

que haja comum acordo entre os jogadores. 

O 1° Arbitro Geral do torneio será: XXXXXXXXXXXXXX. O 2° Arbitro Geral do torneio 

será: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Os auxiliares serão: XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX. 

 
 
8. Conhecimento das Regras e Regulamentos 

Todo jogador (a), ao fazer sua inscrição e/ou retirar seu KIT ATLETA, declara ter total 

conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se submete a este 

regulamento e normas oficiais. 

Qualquer dupla interpretação que esse regulamento possa causar, assim como casos 

omissos e/ou não previstos, serão resolvidos pela organizar e arbitragem do torneio. 

 
 

RAFAEL LOPES 

Diretor Geral 


