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Reconhece o Beach tennis como

modalidade esportiva.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. le Fica reconhecido como modalidade e$ortiva criada no Estado do Amazonas o Beach

tennis.

Art.2e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 03 de agosto de 20L9
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JUSTIFICATIVA

A proposição que ora oferecemos à discussão desta Casa Legislativa objetiva da ênfase em

um esporte que já e praticado a muitotempo mundo afo"a, e cada vez mais cresce em nosso Estado.

O beach tennis foi criado em meados de 1987 ra província de Ravennana, na ltália. Em 1996

o esporte começou a se profissionalizar. Atualmente, este esporte tem uma mistura do tênis tradicional,

vôlei de praia e badminton e suas regras e práticas vêm :.e modificando ao longo dos anos. Segundo a

ITF ele é praticado por mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes,

independentemente de sexo e idade.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008 no estado do Rio de Janeiro. Desde então, o beach

tennis vem crescendo rapidamente para outras cidades litorâneas brasileiras. Ganhou popularidade,

inclusive, nas cidades não praianas, como Belo Horizonte, Brasília e Araraquara. Entre os locais onde há

um maior número de praticantes estão Rio de Janeiro, Fortaleza, Santos, Vitória, Florianópolis, Porto

Alegre, Mogi das Cruzes, Guarujá, João Pessoa, Salvador, Campina Grande, Cachoeira de ltapemirim,

Novo Hamburgo, Natal, Brasília, Maringá e São Paulo. Hcje, segundo a lTF, o Brasil é a segunda maior

força do mundo neste esporte, atrás apenas da ltália, o pa s criador da modalidade,

Atualmente a Confederação Brasileira de tên-s é a entidade que regula o esporte no país,

Apesar do esporte ser relativamente novo no Brasil, o paí: já conseguiu resultados significativos como o

terceiro lugar no Campeonato Mundial em Ravenna (2008), o primeiro lugar na Copa das Nações em

Aruba (2010), campeão no mundial por equipes (2013), :ampeão mundial na Cervia (20L6), campeão

Sul-Americano (2014) e campeão Pan-Americano (20t4,2015,2016 e 2017). Em 2017 foi realizado o

maior evento de beach tennis no mundo, em Niterói, que contou com a participa o de 700 atletas

mundial da ITFTeve chaves de amadores e profissionais, valendo, para es;es últimos, pontos no ran
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osucessodobeachtennisnoBrasilenomundodeve-sepelafacilidadecomqueuma

pessoa aprende a jogar e pera diversão que ere proporc ona mesmo para quem nunca praticou antes'

Arém disso, é uma excerente opção para quem quer n,erhorar o condicionamento físico e cuidar da

saúde

o primeiro torneio de beach tennis rearizaco no Brasir foi na cidade de Frorianópolis em

dezembro de 20r.0, com 36 tenistas inscritos. Na semana seguinte o Rio de Janeiro foi sede do segundo

campeonato em soro brasireiro. Em 2011 ocorreram oito competições, em 2012 nove' 2013 nove' 20L4

dez,Zo:Svinte e um, em 20L6 dezessete e, no ano de2o:J'cerca de quatorzetorneios'

Em Julho zo,g oBrasil em Moscou (Rússia), conquistou o tricampeonato do Mundial de

Beach rennis por Equipes, ao superar a anfitriã Rússia nr decisão por2a 1. A equipe nacional chegou ao

troféu em Moscou após as vitórias nas dupras mascLrina e feminina, apesar da derrota nas duplas

mistas.

Essafoiaterceirafinalconsecutivadaequ,pebrasileira,quechegouaostítulosem2013e

20tB.Nos úrtimos dois anos, as decisões foram contra a rtária, que desta vez parou na semifinal' Diante

daRússia,oBrasilencarouaempolgadatorcidalocalparaSesagrarcampeã.

oBeachTennischegouemManausemj-lnhode2OLT,trazidoporumsóciodoBosque

crube Manaus (Raimundo Leite), sendo este o primeirr rugar do Amazonas a praticar o esporte, depois

de uma viajem que fez a Frorianoporis - sc, trazerdo as primeiras raquetes, bolas e rede' Logo

conquistou a adesão de arguns jogadores de tennis, plr ser um esporte fácir de jogar, a assim iniciou o

beach tennis no Amazonas'

Hoje os atletas conta m com mais de 13 quadras para a pratica do esporte' inúmeros

praticantes dentre todas as categorias

O esporte em nosso Estado está tão organizado que sociação

o civil sem

JIL

Amazonense de Beach Tennìs' criada em13 de s:tembro de 2018, é uma
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fins lucrativos, tendo por finalidade institucional a pronoção, o aprimoramento e difusão do Beach

Tennis.

A qual tem

intercâmbio entre atletas,

possibilitando a difusão,

profissional de Educação

atletas.

realizado eventos recreativos, esportivos e sociais' promovendo o

iniciantes,amadoreseprolissionais,noAmazonaseemtodooBrasil,

o crescimento e o desenvo vimento do esporte. Possui em seu quadro

Física que ministra as aulas para iniciantes, amadores e treina nossos

Em Abril, realizou no Esta do do Amazonas, lTorneio realizado, com o apoio de diversos parceiros e

apoiadores do esPorte
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Houve publicação em jorna I de grande circulação
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Mais de 60 atletas inscritos

\
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considerando o legítimo interesse público da proposição, esperamos contar com o apoio dos

meus Nobres pares, senhoras Deputadas e senhores Deputados, conto com a compreensão de todos os

meus pares para a aprovação deste projeto de lei'

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do azo Manaus, 03 de agosto de 2019
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