
Do período de disputa:  

O CIRCUITO GILLETE DE TÊNIS E BEACH TENNIS será disputado nas quadras do Aeroclube do 

Rio Grande do Norte em duas etapas, a segunda etapa será realizada entre os dias 21 de novembro 

e 01 de dezembro. As partidas serão disputas a partir das 8h00 em qualquer uma das quadras do 

clube. Em caso de chuvas, ou impedimento de uso das quadras, o prazo final poderá ser estendido 

de acordo com a necessidade.  

  

Das categorias:  

Serão disputadas as seguintes categorias no tênis: 

 CLASSES 

1.     Primeira Classe 

2.     Segunda Classe 

3.     Terceira Classe 

4.     Quarta Classe 

5.     Quinta Classe 

6.     Principiante 

7.     Duplas Mistas de Quarta e Quinta Classes (Homem + Mulher) 

8. Dupla soma 3 

9.     Duplas de Soma 6 

10.     Duplas de Soma 8 

11.  Mais de 30 anos (30+) 

12.  Mais de 40 anos (40+) 

13.  Feminino A – Primeira Classe 

14.  Feminino B – Segunda Classe 

  

No Beach Tennis serão disputadas as seguintes categorias: 

Pro (masculino) 

Pro (feminino) 

A (masculino e feminino) 

B (masculino e feminino) 

C (masculino e feminino) 

Mista Pro 

Mista A 

Mista B 

Mista C 



Acima de 40 anos (masculino e feminino) 

Acima de 50 anos (masculino e feminino) 

  

No tênis, em cada categoria será estabelecido o número máximo de 64 atletas inscritos e as 

disputas acontecerão em chaves com sistema eliminatório. Os cabeças de chave serão decididos a 

partir do ranking da Federação Potiguar de Tênis de 2018. 

Atletas de Primeira Classe não podem se inscrever nas categorias Soma 6; 40+ e 50+. Atletas 
de segunda classe não podem se inscrever na categoria Soma 8.  

  

No Beach Tennis as disputas acontecerão em sistema de grupos e seguirão as divisões de acordo 

com os números estabelecidos pela Confederação Brasileira de Tênis. 

Atletas da Categoria Pro, no Beach Tennis, não podem participar das categorias 40+ e 50+.  

  

3 duplas: todos contra todos 

4 duplas: todos contra todos  

5 duplas: todos contra todos  

6 duplas: 2 grupos de 3 duplas  

7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)  

8 duplas: 2 grupos de 4 duplas  

9 duplas: 3 grupos de 3 duplas  

10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)  

11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas) 

12 duplas: 4 grupos de 3 duplas  

13 duplas: 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)  

14 duplas: 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas)  

15 duplas: 4 grupos (3 grupos de 4 duplas e 1 grupo de 3 duplas)  

16 duplas: 4 grupos de 4 duplas 

17 duplas: 3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas  

18 duplas: 6 grupos de 3 duplas  

19 duplas: 5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas 

20 duplas: 4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas 

21 duplas: 7 grupos de 3 duplas  

22 duplas: 6 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas 

23 duplas: 5 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas 

24 duplas: 8 grupos de 3 duplas  



25 duplas: 7 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas 

26 duplas: 6 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas 

27 duplas: 9 grupos de 3 duplas 

28 duplas: 8 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas 

29 duplas: 7 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas 

30 duplas: 10 grupos de 3 duplas 

31 duplas: 9 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas  

32 duplas : 8 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas 

  

32 duplas é o número máximo de inscritos em cada categoria. 

  

No Beach Tennis os atletas podem jogar até três categorias, porém não poderão jogar categorias de 

níveis diferentes. Só é permitida a participação de, no máximo, duas categorias disputadas em um 

mesmo dia do evento. Atletas inscritos em níveis abaixo do seu desempenho técnico poderão ser 

eliminados pela comissão de arbitragem do torneio. 

Atletas da Categoria Profissional no beach tennis não podem jogar categorias de idade. 

  

No tênis os atletas podem jogar até três categorias, sendo duas simples e uma duplas ou duas 

duplas e uma simples. Atletas inscritos em níveis abaixo do seu desempenho técnico poderão ser 

eliminados pela comissão de arbitragem do torneio. 

Atletas da Categoria Primeira Classe no tênis não podem jogar categorias de idade. 

  

Das inscrições:  

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.tenisintegrado.com.br. Considera-se 

inscrito o atleta que preencheu corretamente os dados no site oficial do evento. Além disso, a 

inscrição só estará efetivada com o pagamento realizado. Atletas que não fizeram esse 

procedimento não têm prioridade de inscrição.  

Local de inscrição: site do evento: www.tenisintegrado.com.br  

A inscrição do Circuito Gillette de Tênis e Beach Tennis é pessoal e intransferível. 

As camisetas do torneio são exclusivas para os 150 primeiros atletas inscritos no Beach Tennis, 

seguindo uma regra específica da modalidade.   

  

  

Preços:  

Os preços seguirão padrões diferentes para o tênis e beach tennis. O evento não efetiva nenhum 

tipo de ressarcimento a atletas inscritos que por qualquer motivo desistam de participar.  

  



Tênis:  

Filiados 

1ª inscrição: 80,00 (oitenta reais) 

2ª inscrições: 60,00 (sessenta reais) 

Não filiados 

1ª Inscrição: 100,00 (cem reais) 

2ª inscrição 80,00 (oitenta reais) 

 


