
  
         

REGRAS PARA O USO DAS QUADRAS DE TÊNIS

A planilha de marcação é semanal, de segunda a domingo, sendo liberada 
sempre na sexta-feira anterior (quando feriado na sexta-feira, a agenda 
abre na quinta-feira anterior), a partir das 09:00 hs, obedecendo as regras 
abaixo:

- As marcações deverão ser efetuadas através no site da AABB: 
www.aabbflorianopolis.com.br;

- Cada associado poderá utilizar as quadras 05 (cinco) vezes semanais, 
distribuídos da seguinte forma;

a) De segunda à sexta-feira, 02 (dois) horários. (site)
b) Sábado ou domingo à tarde, 01 (um) horário. (site)
c) Participação de jogos de duplas, aos sábados e domingos pela manhã. 
Neste caso, basta a presença nas quadras sem marcação através do site. 
Caso o horário seguinte ao seu estiver livre, poderá fazer uso dele.

NOTA: O nome do associado somente poderá aparecer 03 vezes na 
semana, independente seja como associado 1 ou associado 2. O objetivo é 
propiciar que mais associados usufruam das quadras.

- Para evitar que as quadras fiquem sem uso, este esquema de reservas 
funcionará das 09:00 hs de sexta-feira até domingo. A partir de segunda-
feira os horários não preenchidos estarão disponíveis para marcação livre, 
sempre utilizando bom senso para que poucos não utilizem muitos horários;

- O associado que reservar a quadra, pode cancelar o horário até 02 (duas) 
horas antes do jogo. O cancelamento deverá ser feito por email, para que 
fique registrado o horário do cancelamento do mesmo. Só poderá ser feito 
um cancelamento por mês. Caso o sócio não cancele o horário e não use a 
quadra ou cancele mais de um horário por mês, o mesmo e todos os seus 
dependentes não poderão reservar quadras durante os próximos 07 (sete) 
dias.
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- O USO DAS QUADRAS DE TÊNIS É EXCLUSIVAMENTE DOS 
ASSOCIADOS e com apresentação da carteira de sócio, a qual deverá 
ser colocada no quadro apropriado junto à quadra. O associado que não 
apresentar a carteira ou jogar com não associado, não poderá marcar novo 
horário, enquanto não houver autorização da diretoria da AABB, sujeito 
ainda a penalidades previstas no estatuto e regimento interno da AABB.

- CUIDADOS ESPECIAIS: Tendo em vista a fragilidade natural das 
quadras de saibro, solicitamos aos senhores usuários a utilização de tênis 
apropriados, isto é, sem ranhuras laterais, sem travas sem solados com 
sulcos profundos de aderência. É vedado o uso de sapatos, sandálias e 
chuteiras. O uso de calçado inadequado provoca sulcos, depressões e 
ondulações no piso.

JOGOS DE DUPLAS

- As quadras 1 e 2 estarão reservadas, às terças e quintas-feira para duplas 
veteranos, das 16:00 às 18:00 hs.

- Aos sábados pela manhã estarão reservadas a quadra rápida para 
iniciante e a quadra 1 para os demais tenistas.

- Aos domingos pela manhã, todas as quadras estarão reservadas para 
duplas, sendo a quadra rápida para iniciantes e as de saibro para os 
demais. Não haverá marcação das quadras. As duplas se formarão a 
medida da chegada dos tenistas ou acerto entre eles.

- Serão jogados sets curtos até uma dupla fazer cinco games, com 
diferença de dois ou mais games. Em caso de empate em 4x4, o game 
decisivo será jogado com alternâncias do saque entre os 4 jogadores.

- Após cada set haverá rodízio entre as duplas. Se houver duas ou mais 
aguardando, as que já jogaram irão para o final da fila. Se houver somente 
uma dupla aguardando a vez, a dupla que ganhar duas consecutivas 
cederá o lugar.
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- Cada game será disputado sem vantagem (no add). Em 40 iguais, o 
recebedor decide o lado que o sacador deverá sacar, fechando o set.

- Se não houver duplas nos horários previstos, poderão jogar simples, 
obedecendo aos critérios acima, com revezamento entre os tenistas que 
estiverem aguardando sua vez.

CADASTRO DE TENISTAS QUE DESEJAM JOGAR COM OUTRAS PESSOAS

Este cadastro estará disponível no site, fornecendo nome, idade, nível dos 
tenistas, podendo ser principiante, intermediário ou experiente, telefone 
e email de contato. Pessoas que se associaram recentemente e as que 
não tem contato com os demais tenistas, poderão marcar partidas desta 
maneira, como também comparecer aos sábados e domingos pela manhã, 
quando poderão jogar duplas e conhecer os demais tenistas da AABB.

OBJETIVO DESTA PROPOSTA

Propiciar que mais associados usufruam das quadras e que haja maior 
interação entre eles.
Procuraremos fazer torneios de curta duração, no final de semana a cada 
02 meses.

A DIRETORIA
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