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Programa 
 

Data: 25 / 11 Primeiro dia Pontuação 

1ª SESSÃO 

10:00h Singulares Femininos - Ronda Um - Jogo 1 
Disputar 5 sets, sendo o 

vencedor aquele que ganhe 3 
sets, sendo 11 pontos a 

pontuação máxima de cada set.
Durante 1o ao 4 o set, enquanto 

os dois lados possuem 10 pontos 
ao mesmo tempo, quem vencer 

por 1 ponto de diferença, irá 
vencer este set. No entanto no 5o 

set,  o jogador tem de vencer por
2 pontos de diferença.  

seguido por Singulares Masculinos - Ronda Um - Jogo 1 

seguido por Singulares Femininos - Ronda Um - Jogo 2 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda Um - Jogo 2 

2ª SESSÃO 

14:00h Singulares Femininos - Ronda Um - Jogo 3 Disputar 5 sets, sendo o 
vencedor aquele que ganhe 3 

sets, sendo 11 pontos a 
pontuação máxima de cada set.
Durante 1o ao 4 o set, enquanto 

os dois lados possuem 10 pontos 
ao mesmo tempo, quem vencer 

por 1 ponto de diferença, irá 
vencer este set. No entanto no 5o 

set,  o jogador tem de vencer por 
2 pontos de diferença. 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda Um - Jogo 3 

seguido por Singulares Femininos - Ronda Um - Jogo 4 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda Um - Jogo 4 

3ª SESSÃO 

18:30h Singulares Femininos - Ronda do Top 4 - Jogadora 1 contra Jogadora 4 
“The Lucky 8” - Disputar 5 sets, 

sendo o vencedor aquele que 
ganhe 3 sets, sendo 8 pontos a 
pontuação máxima de cada set. 
Durante 1o ao 4 o set, enquanto 
os dois lados possuem 7 pontos 
ao mesmo tempo em cada set, 
quem vencer por 1 ponto de 
diferença, irá vencer este set.

seguido por Singulares Femininos - Ronda do Top 4 - Jogadora 2 contra Jogadora 3 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda do Top 4 - Jogador 2 contra Jogador 3 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda do Top 4 - Jogador 1 contra Jogador 4 

Fim do Dia (total de 12 jogos) 

 
 Ronda Um: os jogadores classificados de 9 a 16 serão sorteados aleatoriamente para a ronda de eliminação, onde 

competirão para avançar para o segundo dia. 
 Os primeiros 4 jogadores irão competir em dois jogos cada ao longo de dois dias, concorrer por um lugar nos 

quartos de final. 
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Data: 26 / 11 Segundo dia Pontuação 

1ª SESSÃO 

10:00h Singulares Femininos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 8 contra Vencedora com 
Melhor Classificação 

Disputar 5 sets, sendo o 
vencedor aquele que ganhe 3 

sets, sendo 11 pontos a 
pontuação máxima de cada set.

Durante 1o ao 4 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 

1 ponto de diferença, 
irá vencer este set. No entanto no 
5o set,  o jogador tem de vencer 

por 2 pontos de diferença. 

seguido por 
Singulares Masculinos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 8 contra Vencedor com 

Melhor Classificação 

seguido por 
Singulares Femininos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 7 contra Vencedora com 

Segunda Melhor Classificação 

seguido por 
Singulares Masculinos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 7 contra Vencedor com 

Segunda Melhor Classificação 

2ª SESSÃO 

14:00h 
Singulares Femininos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 6 contra Vencedora com 

Segunda Classificação Mais Baixa Disputar 5 sets, sendo o 
vencedor aquele que ganhe 3 

sets, sendo 11 pontos a 
pontuação máxima de cada set.

Durante 1o ao 4 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 
1 ponto de diferença,  irá vencer 
este set. No entanto no 5o set,  o 

jogador tem de vencer por 2 
pontos de diferença. 

seguido por 
Singulares Masculinos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 6 contra Vencedor com 

Segunda Classificação Mais Baixa 

seguido por 
Singulares Femininos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 5 contra Vencedora com 

Classificação Mais Baixa 

seguido por 
Singulares Masculinos - Ronda Dois - Cabeça-de-série 5 contra Vencedor com 

Classificação Mais Baixa 

  3ª SESSÃO 

18:30h Singulares Masculinos - Ronda Top 4 - Derrotado contra Derrotado “The Lucky 8” - Disputar 5 sets, 
sendo o vencedor aquele que 

ganhe 3 sets, sendo 8 pontos a 
pontuação máxima de cada set. 

Durante 1o ao 4 o set, enquanto os 
dois lados possuem 7 pontos ao 
mesmo tempo no cada set, quem 

vencer por 1 ponto, irá vencer 
este set. 

seguido por Singulares Femininos - Ronda Top 4 - Derrotada contra Derrotada 

seguido por Singulares Femininos - Ronda Top 4 - Vencedora contra Vencedora 

seguido por Singulares Masculinos - Ronda Top 4 - Vencedor contra Vencedor 

Fim do Dia (total de 12 jogos) 

 
 Ronda Dois: Os jogadores classificados de 5 a 8 irão competir com os vencedores da Ronda Um para avançar 

para os quartos de final. 
 Os primeiros 4 jogadores irão competir em dois jogos cada ao longo de dois dias, por um lugar nos quartos de 

final. 
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Data: 27 / 11 Terceiro dia Pontuação 

1ª SESSÃO 

14:00h Singulares Femininos QF4: Cabeça-de-série 4 contra Vencedora com Melhor 
Classificação (Dia 2) Disputar 5 sets, sendo o 

vencedor aquele que ganhe 3 
sets, sendo 11 pontos a 

pontuação máxima de cada set.
Durante 1o ao 4 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 

1 ponto de diferença,  
irá vencer este set. No entanto no 
5o set,  o jogador tem de vencer 

por 2 pontos de diferença. 

seguido por 
Singulares Femininos QF3: Cabeça-de-série 3 contra Vencedora com Segunda 

Melhor Classificação (Dia 2) 

seguido por 
Singulares Masculinos QF4: Cabeça-de-série 4 contra Vencedor com Melhor 

Classificação (Dia 2) 

seguido por 
Singulares Masculinos QF3: Cabeça-de-série 3 contra Vencedor com Segunda 

Melhor Classificação (Dia 2) 

2ª SESSÃO 

18:30h 
 

Singulares Masculinos QF1: Cabeça-de-série 1 contra Vencedor com 
Classificação Mais Baixa (Dia 2) Disputar 5 sets, sendo o 

vencedor aquele que ganhe 3 
sets, sendo 11 pontos a 

pontuação máxima de cada set.
Durante 1o ao 4 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 
1 ponto de diferença, irá vencer 
este set. No entanto no 5o set,  o 

jogador tem de vencer por2 
pontos de diferença.  

seguido por 
Singulares Femininos QF2: Cabeça-de-série 2 contra Vencedora com Segunda 

Classificação Mais Baixa (Dia 2) 

seguido por 
Singulares Femininos QF1: Cabeça-de-série 1 contra Vencedora com 

Classificação Mais Baixa (Dia 2) 

seguido por 
Singulares Masculinos QF2: Cabeça-de-série 2 contra Vencedora com Segunda 

Classificação Mais Baixa (Dia 2) 

Fim do Dia (total de 8 jogos) 
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Data: 28 / 11 Quatro dia Pontuação 

18:30h Singulares Femininos SF2: Vencedora QF2 contra Vencedora QF3 Disputar 7 sets, sendo o 
vencedor aquele que ganhe 4 

sets, sendo 11 pontos a 
pontuação máxima de cada set.

Durante 1o ao 6 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 
1 ponto de diferença, irá vencer 
este set. No entanto no 7o set, o 

jogador tem de vencer por 2 
pontos de diferença. 

seguido por Singulares Femininos SF1: Vencedora QF1 contra Vencedora QF4 

seguido por Singulares Masculinos SF2: Vencedor QF2 contra Vencedor QF3 

seguido por Singulares Masculinos SF1: Vencedor QF1 contra Vencedor QF4 

Fim do Dia (total de 4 jogos) 

 
 

Data: 29 / 11 Quinto dia  Pontuação 

18:30h Singulares Femininos Vencedora SF1 contra Vencedora SF2 

Disputar 9 sets, sendo o 
vencedor aquele que ganhe 4 

sets, sendo 11 pontos a 
pontuação máxima de cada set.

Durante 1o ao 8 o set, enquanto os 
dois lados possuem 10 pontos ao 
mesmo tempo, quem vencer por 
1 ponto de diferença, irá vencer 
este set. No entanto no 9o set, o 

jogador tem de vencer por 2 
pontos de diferença. 

seguido por Singulares Masculinos Vencedor SF1 contra Vencedor SF2 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS (total de 2 jogos) 

 

*A organização reserva-se o direito de modificar os procedimentos da competição sem aviso prévio. 


