SELEÇÃO DAS EQUIPES

Cada equipe é composta por 8 jogadores e liderada por um capitão de equipe, que é uma
lenda do esporte.
Três dos 8 jogadores se qualificam com base em seu ranking mundial PBT. Os outros 5 do
Team Europa e os outros 4 do Team América são “Escolhas do Followthebeach ”. O último
jogador do Time América é selecionado por torcedores ou através de um torneio de simples.

FORMATO DA COPA LOPES
O evento é disputado em três dias. Na sexta (noite) e no domingo há uma sessão, e uma
sessão dupla (dia e noite) no sábado.
Na sexta-feira, estão agendados uma simples masculina , uma simples feminina, uma dupla
masculina, uma dupla feminina e uma dupla mista. Cada partida marca um ponto, cada equipe
pode escolher secretamente uma partida com bônus extra valendo dois pontos.
No sábado, estão agendadas duas simples masculinas, duas simples femininas, duas duplas
mistas, duas duplas masculinas e duas duplas femininas. Cada partida marca dois pontos, cada
equipe pode escolher uma partida com bônus extra de três pontos.
No domingo, agendado uma simples masculina, uma simples feminina, uma dupla masculina,
uma dupla feminina e uma dupla mista. Cada partida vale três pontos e o bônus extra vale
quatro pontos.

Simples são jogados ao melhor de 8 games, e no domingo ao melhor de três sets com tie-break
longo. Tanto as duplas quanto as duplas mistas são disputadas em melhor de três sets com
desempate de 10 pontos e com terceiro set regular só no domingo.
Cada jogador compete em pelo menos uma partida durante cada sessão.
Nenhum jogador pode jogar uma categoria mais de duas vezes durante os três dias.
Nenhuma combinação de duplas é jogada mais de uma vez, exceto para a eventual partida
decisiva no domingo.

Em caso de empate após todas as partidas serem disputadas, uma partida de mista final – “A
partida de ouro “– é jogada como um set regular com um tiebreak de 10 pontos.
No caso de apenas uma partida ser necessária no domingo, as partidas de exibição de duplas
serão disputadas.
A programação de sexta-feira é anunciada na tarde de quinta-feira. A programação de sábado
é anunciada uma hora após o jogo terminar na noite de sexta-feira. A programação de

domingo é anunciada uma hora após o jogo terminar na noite de sábado. Os confrontos são
determinados através da troca de cartões de escalação pelos capitães.

PONTUAÇÃO COPA LOPES

Pontuação de pontos
Cada vitória vale um ponto na sexta-feira, dois pontos no sábado e três pontos no domingo.
BONUS Match vale dois pontos na sexta-feira, três pontos no sábado e quatro pontos no
domingo.

