
 
 

 

Obrigatório o uso de uniforme completo: tênis apropriados, camisa, shorts, e meias conforme regra 

da CBT. (Permitido jogar sem camisa até as 18h). 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

SEGUNDA-FEIRA  A SÁBADO: 07h - 21h45  / DOMINGOS E FERIADOS: 07h - 19h 

HORÁRIOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS: 

DIARIAMENTE - 7h - 08h / 12h - 13h / 18h - 19h / Intervalos entre os jogos 

RESERVA DE QUADRAS PARA AULAS DE TÊNIS  

 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

08h às 12h: 1 quadra coberta   

14h às 18h: 2 quadras cobertas  

TERÇA A SEXTA-FEIRA 

18h às 19h : 1 quadra coberta 

 * Nos horários acima, independente de alterações climáticas, as quadras serão destinadas 

exclusivamente para as aulas.  

Os demais praticantes poderão utilizar as quadras somente após estes horários. 

 

1.  Associados menores de 15 anos podem jogar em apenas uma quadra, respeitando o revezamento 

de raquetes nos seguintes horários:  

Segunda a sexta-feira: a partir das 18h / sábado: até as 10h  

Domingos e feriados: até as 13h, somente quando as 5 quadras estiverem disponíveis 

*não é permitido ter mais de uma quadra ocupada por praticantes dessa faixa etária 

simultaneamente 

2. Obrigatório jogos em duplas quando existir a seguinte proporcionalidade de jogadores/quadras: 

- Com 5 quadras disponíveis a partir de 20 jogadores 

- Com 4 quadras disponíveis a partir de 16 jogadores 

- Com 3 quadras disponíveis a partir de 12 jogadores 

- Com 1 ou 2 quadras disponíveis a partir de 8 jogadores 



 
 

3. Na disputa de “SETS” aquecer no máximo 5 minutos. 

4. No bate-bola, o tempo máximo de permanência na quadra é de 30 minutos. 

5. Nos jogos simples ou em duplas, os “SETS” são sempre disputados pelo sistema  

“No Advantage”, conforme regra da CBT. 

6. Siga a ordem de liberação das quadras, só é permitido passar a vez quando houver anuência dos 

demais tenistas presentes. 

7. Não é permitido reservar vagas para tenistas no raqueteiro.  

A ordem de entrada nas quadras para início das partidas aplica-se aos tenistas presentes. 

8. Caso haja necessidade de iluminação artificial, os refletores das quadras que não estão sendo 

utilizadas serão desligados. 

9. No horário de encerramento das atividades nas quadras será permitido finalizar os jogos (set)  em 

andamento. 

10.  Nas quadras e arquibancadas, deve-se manter a disciplina e o respeito, sendo proibido palavras 

de baixo calão.  

A falta de respeito e o linguajar utilizado são passíveis de punição pela Diretoria. 

11. Casos omissos serão resolvidos pela diretoria da AREL. 
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