REGRAS DE TAMBEACH
Tambeach é jogado em um retangulo, quadra de areia. Para individual a
quadra tem 24m x 7.5m e para duplas é 24m x 11m. A rede tem 2,10m de
altura e divide a quadra através de sua largura. (veja o diagrama 1)

O jogo é começado jogando a bola sobre a rede na quadra do oponente. O
sacador deve estar atrás da linha de fundo para sacar e tem direito a 2 saques.
O saque começa com um time ou jogador, a seguir muda à para o outro time
ou jogador e em seguida alterna a cada dois pontos.
No individual, você pode sacar em qualquer lugar dentro do lado do
oponente. Para duplas, o saque deve ser dado cruzado no "quarto da
quadra" diagonalmente oposto. O primeiro saque é feito do lado direito do
fundo da quadra e o segundo ao lado esquerdo. (veja o diagrama 2). Marca
ponto quando a bola toca no piso dentro da quadra de seu oponente; seu
oponente dispara em terras fora da quadra, ou em seu oponente bate a bola
e a mesma nao passa pela rede.
O jogo e disputado em 2 set´s de 12 pontos, e no caso de um terceiro set o
jogo decidido em 1 set de 5 pontos e o saque e revesado desde o início.

Cada jogador tem posição definida na quadra, más durante o ponto podem
mudar de posição, más regressam à posição inicial, respeitando o saque.

Em linha reta da ANT/FDT podem trazer modificações as regras atuais.
No Brasil a ANT reserva o direito trazer às regras atuais todas as modificações
e/ou integrações que se façam necessárias para o bom curso da atividade
internacional e bom andamento da modalidade.
Entrada em vigor.
As regras atuais, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da ANT de 11 de
janeiro o 2010. Entram em vigor nesta data, sem alterações das regras
aprovadas pela FDT, obrigando a todos os filiados o seu cumprimento.
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