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II COPA JURÍDICO DE TENIS - 2019 

PARA PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DO DIREITO 
REGULAMENTO GERAL 

 
 
1 – DO TORNEIO: 
 
O Torneio será regido pelo presente regulamento em consonância com normas aprovadas pela 
FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e obedecendo as regras oficiais adotadas pela entidade. 
 
 
2 – DO LOCAL/DATA/HORÁRIO: 
 
O evento será realizado nas quadras de saibro do Esporte Clube Sírio, Av: Indianópolis, 1192 – São 
Paulo/SP. 
 
As partidas serão disputadas a partir de 09 de março de 2019, com jogos somente em finais de semana 
a partir das 14hs. 
 
 
3 – DAS PROVAS: 
 
Serão disputadas as provas: 
 
FEMININO – Avançado (Chave OURO) e Iniciantes (Chave PRATA). Dependendo do número de 
inscritas, Prova Única 
 
MASCULINO – Avançados (Chave OURO) e Intermediários (Chave PRATA). 
 
 
OBS: As categorias que não tiverem mínimo de 04 participantes, os inscritos, mediante consulta 
prévia, poderão ser incluídos em outra categoria. 
 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
Poderão participar todo e qualquer profissional da área de Direito, como Advogado, Cartorário, Bacharel, 
Juíz, Promotor, Defensor, e atividades afins. 
 
Estudantes cursando Direito também poderão participar. 
 
5 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
As inscrições deverão ser feitas até 04/03/2019, mediante depósito na conta : 

1) BRADESCO   Ag. 2139-3 – C/C 00355-7  

N.JORGE NASTAS ME – CNPJ 09.364.617/0001-60  

OU 



 

NASTAS PROMOÇÕES 

Rua Manuel da Nóbrega, 395 – 04001-082 – São Paulo/SP – nnastaspromo@gmail.com – 32890415/999119011 

 

2) BANCO ITAU Ag. 0740 – C/C 00004-7 

NELSON JORGE NASTAS – CPF 513.906.808-78 

Taxa de participação: R$ 100,00 (cem reais) – Sócios do E.C. Sírio: R$ 80,00 (oitenta reais) 

 

IMPORTANTE 

Para concretização da inscrição deverá ser encaminhado comprovante de depósito, para 

nastaspromo@gmail.com, com nome, telefone para contato, data de nascimento e qual área ou 

vínculo que trabalha. Mencionar também, qual o clube/academia que pratica e qual periodicidade. 

Caso seja federado, (NÃO OBRIGATÓRIO) informar a classe e nº de registro na FPT. 

Em seguida haverá uma resposta de confirmação. 

 
6 – DO SISTEMA DE DISPUTA: 
 
Chave simples eliminatória, com todos os jogos disputados em melhor de três sets, sendo os dois 
primeiros definidos no tie break (7pontos) e o terceiro, se necessário, em super tie break (10 pontos). 
 
 
7 – DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS: 
 
A programação será divulgada semanalmente na quarta-feira que antecede o fim de semana, via e-
mail/WhatsApp a todos os participantes. 
 
8 – DA COORDENAÇÃO: 

 
A coordenação, chamadas e programações do torneio ficará a cargo da promotora, devidamente 
aprovado pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS. 
 
9 – PEGADOR DE BOLAS: 
 
Na possibilidade de colocarmos pegador de bolas (não é garantido), cobraremos uma taxa de R$ 10,00 
por jogador, por jogo. 
 
10 – DA PREMIAÇÃO: 
 
Serão premiados com troféus/medalhas, os campeões e vices de cada prova. 
Todos os participantes receberão brindes do torneio; 
 
11 – DOS CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo árbitro geral e organização 
do Torneio. 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: Nelson, tel. 99911-9011 ou pelo e-mail: nastaspromo@gmail.com 
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