Regulamento:
1. Da etapa:
O torneio 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS OPEN, será realizado em Etapa
Única a seguir:
Dias 16 e 17 de novembro de 2019 – Local: SESC CAMPINAS – Rua Dom José I,
270/333, Bonfim - Campinas (SP). Tel. (19) 3737-1500
2. Das Categorias:
As categorias que farão parte das disputas do 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS
OPEN, são as seguintes:
- Open Division;
- Woman;
- Mens O50;
- Aberta Principiantes,
- Open Division Doubles;
- Mixed Doubles.
§. 1º As categorias que disputarão a etapa do 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS
OPEN, foram/serão definidas e comunicadas aos participantes no transcurso das
inscrições, e serão definidas de acordo com a quantidade de quadras nos locais de
disputa, e capacidade de atletas suportada.
As categorias foram definidas conforme objetivo da equipe de organização dos
torneios do ano de 2019, objetivando o desenvolvimento, incentivando assim todas as
categorias, bem como criar um espirito de corpo entre os participantes.
§. 3º O número mínimo para realização de qualquer categoria durante os torneios que
são chancelados pela ICO é de 04 duplas ou 08 jogadores na categoria simples. No caso
que não tenham 4 duplas ou 8 jogadores em uma categoria, a organização irá sugerir
uma solução (devolução do dinheiro no caso de apenas 3 jogadores na categoria
individual, jogar na categoria superior, jogar em outra categoria sem ranking...)
§. 4º Para sorteio dos jogos para a etapa de Campinas será considerado o Ranking
com base nos resultados do último torneio de Crossminton realizado no ano de 2018 e
2019. Lembrando que para o sorteio das chaves de Grupo é considerado para definir os
cabeças de chave os atletas mais bem pontuados no Ranking Final.

3. O Ranking Crossminton Brasil:
O Ranking Crossminton Brasil tem como base para sua constituição os resultados dos
últimos torneios realizados em 2018 e 2019 e permanecerá considerando os resultados
dos torneios de 2019 para compor o Ranking Nacional. Em paralelo, os jogadores de
crossminton filiados à ICO poderão acompanhar o seu desempenho no ranking
internacional. Este ranking nacional terá por objetivo classificar os atletas de forma
adequada para as próximas competições, além de premiar os mesmos.
4.Premiação
Os atletas campeões e vice-campeões e terceiros colocados de cada categoria
disputadas na etapa do 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS OPEN, serão premiados
com medalhas ou troféus, serão com menção honrosa com a inclusão de seu nome no
Ranking Nacional.

5. Inscrições
As inscrições para o 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS OPEN, poderão ser feitas
através da plataforma: www.sympla.com.br, para as categorias: Open Division, Woman,
Mens O50, Open Division Doubles e Mixed Doubles.
O valor da inscrição para a disputa de uma categoria é de R$ 67,50 reais por atleta até
o dia 27/10 e após esta data o valor será de R$ 74,25. Em caso de participação do atleta
na categoria duplas, o valor será R$ 90,00 reais para a dupla até dia 27/10 e após está
data será de R$ 99,00. O limite máximo de inscrição de um mesmo atleta é de 02 (duas)
categorias, podendo jogar uma única vez em uma categoria individual e uma única vez
em uma categoria de duplas. As inscrições encerram no dia 04/11/2019 às 23:59h.
Para a categoria ABERTA PRINCIPIANTES, a inscrição tem o valor de R$ 50,00 e o
atleta que quiser disputar deve fazer um depósito na Conta da empresa Club Racket
Artigos Esportivos Ltda Me -Banco Itaú AG. 0069 C/c 41355-7 e enviar o formulário de
inscrição para: inscricoes@clubracket.com.br

6. Forma de Disputa
§. 1º O 2019 ICO CROSSMINTON BRAZILIAN OPEN, será disputado em melhor
de 3 games de 16 pontos, sendo que para vencer o game o jogador deve ter a diferença
de 2 pontos a mais. Assim, a simples/duplas que completar 2 a 0 ou 2 a 1 games primeiro
será declarada vencedora da partida.

A forma de disputa para a etapa de Campinas e demais etapas deste ano de 2019, que
forem realizadas para atletas filiados será de acordo com o Modelo de Torneio da ICO,
sendo assim:
- 04 a 05 jogadores, a disputa será em forma de um único grupo, onde todos jogam entre
si, sem rodada final,
- 06 a 10 jogadores, a disputa será em forma de 2 grupos onde se classificam os dois
melhores de cada grupo para as semifinais,
- 11 a 15 jogadores, a disputa será em forma de 3 grupos onde se classificam os dois
melhores de cada grupo passando por “bye” para as semifinais e demais disputam as
quartas de finais.
No modelo de Torneio da ICO não há disputa de terceiro colocado. Para o modelo
de torneio da ICO é considerado 3º colocado o jogador que perde para o campeão nas
semifinais, porém ambos 3º e 4º recebem a mesma pontuação.
A troca de lado ocorrerá ao final de todos os games, sendo que na disputa do
terceiro game, a troca de lado se dará cada 6 serviços, seguindo as regras da ICO.
O árbitro no início do jogo irá sortear com uma moeda para saber quem será o
primeiro servidor do game. Para os games seguintes, o jogador que perdeu o game
anterior inicia servindo o game seguinte.
§. 2º Critério de desempate – Serão adotados os seguintes critérios em caso de
empate na fase de grupo:
a) Maior número de vitórias
b) Saldo de games
c) Confronto direto
§. 3º Todos os participantes deverão comparecer 30 minutos antes do início da
partida para preenchimento de ficha, apresentação dos documentos solicitado. O atraso
de 15 minutos que impeça o início da partida em sua hora marcada, de qualquer
participante da dupla ou Simples, será aplicado derrota por W.O.
§. 4º O participante que por motivo de força maior não puder comparecer ao local do
evento, no dia e hora marcados, deverão comunicar à organização através do e-mail
com até 12hs de antecedência. A falta de comunicação prévia acarretará na
desclassificação do participante e da sua dupla.

7. Do código de conduta
O Código de conduta deverá ser aplicado pela organização do evento ou árbitro,
estando ele dentro ou fora de quadra. Porém, a aplicação do código não será aplicada
por solicitação de outros jogadores, torcedores, ou qualquer outra pessoa que presencie
um ato de indisciplina.
§. 1º O código de conduta deverá ser aplicado pela organização ou árbitro, entrando
em quadra (quando este não estiver), chamando os jogadores ao centro e em voz clara
informar ao atleta infrator a pena aplicada e o motivo.
§. 2º A decisão do árbitro ou organização ao aplicar o código de conduta, será
incontestável, cabendo ao atleta punições maiores a serem definidas pela organização
do evento.
§. 3º São cabíveis de punição pelo código de conduta as seguintes situações:
a) Palavras obscenas (palavrões);
b) Gestos ou atitudes obscenas visíveis;
c) Speeders golpeados propositalmente fora da disputa de pontos, para dentro
ou fora da quadra enquanto os jogadores estão no ambiente de disputa;
d) Qualquer atitude violenta ou de descontrole, destruindo equipamento próprio
(raquete) ou demais equipamentos em quadra (rede, postes, marcação, etc.)
e) Atitude ou agressividade verbal que desrespeite seu adversário, arbitragem,
organização ou público em geral;
f) Abuso físico ao tocar seu oponente, arbitragem ou público, sem autorização;
g) Interferência Externa provocada por acompanhantes, técnicos, torcida, pais
ou técnicos que possa ter influência no andamento normal da partida como, ruídos
propositais, batucadas, gestos, avisos, comunicação com atletas, ofensas, etc.;
h) Qualquer ato de um atleta visando retardar a partida.
Graduação das violações do Código de Conduta:
- 1ª violação: Advertência
- 2ª violação: perda de ponto;
- 3ª violação: perda do game;

* Dependendo da gravidade da violação cometida, o atleta poderá ser desclassificado a
qualquer momento, sem a necessidade de passar pela graduação acima descrita. Em
caso de desclassificação do atleta, o valor de inscrição não será devolvido, e o mesmo
fica inapto para participar das outras etapas.

8. Da perda por desistência de jogo em andamento:
A perda por desistência de jogo em andamento será aplicada pela organização
/arbitragem nos seguintes casos:
a) Por recusa em continuar o jogo por não concordar com decisão do árbitro;
b) Abandono de quadra por qualquer motivo, sem autorização do árbitro/organização
c) Por motivo médico, como lesão, por exemplo.
9. Dos deveres do atleta
Todo atleta inscrito no 2019 ICO CROSSMINTON CAMPINAS OPEN OPEN, deverá
zelar pelo bom andamento do torneio, seguindo algumas normas:
a) Ficará terminantemente proibido qualquer atleta participante no 2019 ICO
CROSSMINTON CAMPINAS OPEN, comercializar qualquer material esportivo durante
a realização de todo o seu andamento nos locais pertencentes ao SESC CAMPINAS,
parceiro do evento.
b) O(s) atleta(s) interessados em comercializar materiais deste ou qualquer outro
esporte deverá entrar em contato com a organização com até 10 (dez) dias de
antecedência, solicitando parceria com o evento ou o desejo de patrocinar o mesmo.
c) O descumprimento deste item do regulamento acarretará eliminação imediata do
atleta do torneio, e avaliação da organização para futuras inscrições do atleta em nossos
eventos.
d) Todo atleta será responsável pelo bom ambiente durante o torneio.
e) Os atletas deverão comparecer em horário e dia marcados para os jogos ou quando
os árbitros chamarem na mesa principal. O não comparecimento acarretará pena
conforme descrito no item 6, Artigo 3º.

10. Do Uniforme
É obrigatório a todos os participantes o uniforme de jogo para a prática esportiva,
como camiseta, shorts, shorts-saia ou calça esportiva. O calçado deverá ser o tênis. O
descumprimento desta regra acarretará a desclassificação automática da partida e
posteriormente do torneio.
Fica a organização e árbitro como responsáveis para resolver se o uniforme está de
acordo com o regulamento.

11. Da raquete e Speeders:
A raquete deverá seguir as medidas oficiais da ICO e as Petecas “Speeders”
conforme descrição do fornecedor Oficial ou conforme a Organização do Evento definiu.
12. Dos casos Omissos:
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização do evento.

São Paulo, 28 de outubro de 2019;
Equipe organização São Paulo.
Club Racket

