
 

 

REGULAMENTO 
 

3º ITFR  BRASILEIRO DE TÊNIS PARA ROTARIANOS 
ROTARY CLUBE DE CANELA 

ROTARY CLUB PORTO ALEGRE LINDÓIA PASSO D’AREIA 
ROTARY CLUBE DE PORTO ALEGRE SÃO JOÃO 

CANELA TÊNIS CLUBE 
DATA: 11 a  14 de novembro de 2015 

Artigo 1º - O torneio tem finalidade filantrópica em prol do Programa Pólio 
Plus do Rotary International, contemplando os seguintes objetivos: 
• Desenvolver e promover o companheirismo dos rotarianos que têm o 
interesse comum pelo tênis, por meio do torneio e de eventos relacionados 
ao esporte, como ainda arrecadar doações para a Fundação Rotária. 
• Reunir rotarianos de todo o mundo para os torneios e companheirismo. 
• Servir à comunidade e à humanidade, através do tênis. 
• Promover a compreensão internacional e a paz. 

Artigo 2º - Será jogado nas quadras do Canela Tênis Clube e do Grande Hotel 
Canela e ou no Laje de Pedra Resort na cidade de Canela-RS. 
Artigo 3º - Poderão participar do torneio tenistas rotarianos, rotarianas, 
esposas de rotarianos e marido de rotarianas do Brasil ou de outros países. 

Artigo 4º - Nas seguintes CATEGORIAS:  

Simples masculino até 55 anos* 

Simples masculino acima de 56 anos* 

Simples feminino  

Duplas masculino até 110 anos* 
 
Duplas masculino acima de 110 anos* 
 
Duplas feminino 
 
Duplas mista 
 
Nota: * faixa etária a ser definida pela comissão organizadora em função das 
idades médias dos inscritos. 



Artigo 5° - Os jogos poderão ser no sistema: eliminatório, todos contra todos, 
por chave ou por grupo, em função dos inscritos em cada categoria. A 
comissão organizadora definirá qual o sistema a ser adotado. 
Artigo 6° - As partidas serão disputadas em 1 SET de 6 pontos, sendo cada 
ponto definido com “NO ADD”. Em caso de empate em 5 a 5,  o oitavo ponto 
será disputado no sistema “tie break”  normal até 7. Será concedido apenas 5 
minutos de aquecimento antes do início do jogo. 
Artigo 7° - Os jogos acontecerão durante a manhã e tarde iniciando dia 12 e 
13  novembro de 2015. As planilhas de jogos das diversas categorias serão 
divulgadas com antecedência no Grande Hotel Canela e no Canela Tênis 
Clube. 
Artigo 8º - Será aplicado WO pelo não comparecimento de um dos tenistas 
após o prazo máximo de tolerância de 15 minutos do horário marcado para o 
jogo.  
Artigo 9° - A taxa  que valida sua inscrição será de R$ 300,00 por 
tenista, acrescido de R$ 150,00  caso esposo ou esposa participe, e 
deverá  ser paga ao Tesoureiro do Rotary Clube de Canela no dia da 
chegada.  
 Artigo 10° - A INCRIÇÃO  PARA O TORNEIO deverá ser feita até dia 
7 de novembro de 2015, pelo site do ITFR www.itfr.org. ou  pelo 
telefone  +555181598787,  ou e-mail: fred.kayser@terra.com.br.  
NOTA: ROGAMOS OBSERVAR A DATA FINAL DE INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) DE 
NOVEMBRO  (não serão aceitas inscrições após esta data), para que a 
comissão organizadora possa organizar as chaves e planilhas de jogos 
Artigo 11º - Aos tenistas participantes será entregue uma camiseta alusiva ao 
torneio, bem como taças aos Campeões e vice-campeões do torneio. 
Artigo 12° - O Árbitro Geral e os Coordenadores terão todos os poderes 
necessários para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem durante a realização dos 
jogos. 
Artigo 13º - Os patrocinadores oferecerão prêmios para o primeiro e segundo 
colocados, prêmios que serão entregues no jantar festivo a ocorrer dia 13 de 
novembro  de 2015. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
Rotary Clube de Canela, Rotary Clube de Porto Alegre Lindóia Passo D’Areia, 
Rotary Clube de Porto Alegre São João. 
 Ramiro Araújo 51 9982 4177 e-mail ramiro@gaxetas.com.br  
Frederico G. Kayser 51 8159 8787 (Whatts App), com 5121215506 e-mail: 
fred.kayser@terra.com.br e kayser@maquimotor.com.br. 
Marco Piazza Pfitscher 5199169590 e-mail: marcopiazza@via-rs.net 
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