RANKING TAPEJARENSE DE TÊNIS
Departamento de Tênis
Clube Comercial de Tapejara
REGULAMENTO GERAL
1.

OBJETIVOS

a)
b)
c)
d)
e)

Incentivar a prática do tênis e aproximar os tenistas de todas as categorias;
Manter em atividade os tenistas;
Motivar os tenistas a aperfeiçoarem seu nível de jogo;
Promover uma disputa sadia entre os tenistas;
Incentivar o jogo entre tenistas que normalmente não jogam juntos.

2.

PARTICIPANTES

Poderão participar do ranking todos os associados do Clube e seus dependentes.
3.

GERENCIAMENTO DO RANKING

O ranking será administrado pelo Departamento de Tênis do Clube Comercial.
O gerenciador geral do ranking será o associado Felipe Cardoso Damiani.
O departamento será responsável por analisar e efetivar as necessidades/sugestões levantadas para
alteração deste regulamento, resolver as situações que lhes forem atribuídas e/ou casos omissos do
regulamento, bem como efetuar inclusões e exclusões de novos tenistas, e as alterações das posições.
Cabe ao gerenciador do ranking divulgar ao fim de cada rodada o ranking atualizado e a relação de
desafios da próxima rodada.
Todos os tenistas que tiverem interesse deverão se inscrever diretamente com o gerenciador.
4.

HORÁRIO E DIAS DOS JOGOS:

Livres, dependendo da disponibilidade, dentro do período determinado para a rodada.
Para jogos do ranking, será permitido agendamento da quadra para 1:30 horas.
Para maiores esclarecimentos sobre como agendar, favor contatar o gerenciador.
5.

DISPUTAS DOS JOGOS

a) Os jogos serão disputados em melhor de três sets;
b) Em caso de um empate (6 x 6), o set será decidido em um “tie break” até 7 pontos;
c) Em caso de empate em sets (1x1), o jogo será decidido em um “super tie-break”, até 10 pontos;
d) Logo após o término da partida, o resultado do jogo deve ser informado ao gerenciador do ranking
ou no grupo do Whatsapp do Ranking Tapejarense;
e) É responsabilidade do desafiante o fornecimento de bolas novas ou seminovas (em condições). Se
o desafiado constatar que a bola não tem condições de jogo, o mesmo poderá declinar o jogo, sendo
considerada vitória do desafiado;
f) Não haverá juiz para cuidar dos jogos, se quiserem de comum acordo podem estipular alguém para
fazer este papel.
6.

MARCAÇÃO DOS JOGOS E ORGANIZAÇÃO DOS DESAFIOS:

a) O sistema a ser utilizado será na primeira quinzena os ímpares desafiam os pares imediatamente
acima e na segunda quinzena do mês os pares desafiam os ímpares imediatamente acima.
b) Caberá ao desafiante marcar com o desafiado horário e data para o confronto;
c) O desafiante terá que entrar em contato com o desafiado em até 5 dias após a liberação dos jogos
da quinzena. E o desafiado terá que dar 3 opções de datas para se realizar o jogo, num prazo de até 24 horas
após o contato.
d) O desafiante após receber as 3 opções de datas, tem 24 horas para escolher uma delas.
e) Um confronto, marcado de comum acordo entre os jogadores, só poderá ser adiado com o mínimo
de 24 horas de antecedência do horário da partida, por motivos extra quadra. A não observação deste prazo
implicará na perda do confronto por parte do jogador desistente.

f) Entenda se por primeira quinzena (dia 1 até 15) e segunda quinzena (dia 16 até o último dia do
mês);
g) Será obrigatório aos participantes do ranking efetuarem no mínimo 1 jogo por quinzena, com
exceção do primeiro e do último colocados que jogarão uma vez por mês;
Nota 1: o contato com o desafiado poderá ser feito pelo desafiante por qualquer meio e deve ser
imediatamente comunicado ao gerenciador.
Nota 2: O desafiado deverá informar ao gerenciador caso não for procurado pelo desafiante.
7.

CATEGORIAS DO RANKING:

Devido ao grande número de participantes, o ranking está dividido em 4 categorias (Categorias
A, B, C e D).
A cada 3 meses serão feitos o rebaixamento dos 2 últimos colocados de cada categoria para a
categoria inferior e o acesso dos 2 primeiros de cada categoria à categoria superior.
Caso algum participante resolva sair do ranking, durante o trimestre, ele ficará caindo posições
sucessivas e será retirado da planilha ao fim do trimestre. Nesse caso, haverá o acesso de um tenista a
mais da categoria inferior para cada desistente para completar a quantidade de 20 tenistas. Caso a
categoria já possua mais de 20 tenistas, continuará tendo acesso apenas de 2 tenistas.
O ingresso de novos tenistas no ranking será feito automaticamente na ultima posição da
categoria “D”. No entanto, há algumas maneiras de ingressar em categorias superiores (no caso de novos
participantes – chamado “desafio de ingresso em categoria superior”) ou trocar de categoria (tenistas já
participantes – chamado “desafio de troca de categoria”), seguindo os seguintes critérios:
Para novos participantes (desafio de ingresso em categoria superior):
- O novo tenista deverá solicitar o desafio ao último colocado da categoria desejada, apenas na
quinzena em que este estiver de folga.
- A partir do aceite da coordenação, o desafio deverá acontecer dentro da mesma quinzena.
- Caso o novo tenista ganhe o jogo, ingressa na categoria desejada na penúltima posição,
passando o perdedor para a última posição.
- Caso o novo tenista perca o jogo, perderá a chance de ingressar nessa categoria e só poderá
fazer novo desafio a categorias inferiores a essa, seguindo os mesmos critérios.
Para participantes do ranking (desafio de troca de categoria):
- O participante pode requerer desafio de troca de categoria para qualquer categoria acima da
sua.
- Caso o desafiante ganhe o jogo, ingressa na categoria desejada na penúltima posição,
passando o perdedor para a última posição.
- Caso o desafiante perca o jogo, perderá a chance de ingressar nessa categoria e só poderá
fazer novos desafios a categorias inferiores, seguindo os mesmos critérios.
- CASO O DESAFIANTE PERCA O CONFRONTO, VOLTARÁ PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO
DA SUA CATEGORIA
- Nesse caso, a posição do desafiante que voltou para a última posição permanecerá como
vaga, para não causar repetição de confrontos aos tenistas nas posições abaixo. Os tenistas que
“desafiarem” a posição vaga ganharão essa posição (W.O.).
IMPORTANTE:
A. A solicitação de desafio para troca de categoria só poderá ser feita uma vez por tenista por
categoria.
B. Caso mais de um tenista solicitar desafio de troca de categoria ou desafio de ingresso em
categoria superior na mesma quinzena, a ordem de preferência é a seguinte: 1. Novos tenistas. 2.
Melhor posicionado no ranking.
C. A solicitação de desafio deverá ser feita ao gerenciador IMPRETERIVELMENTE até o segundo dia
da quinzena em que o último colocado da categoria desejada estiver folgando.
D. Eventualmente, alguma categoria contará com mais de 20 tenistas.

8.

ATUALIZAÇÕES DO RANKING:

Os resultados devem ser enviados ao gerenciador até o dia 15 e último dia do mês.
É responsabilidade do vencedor informar o resultado do jogo.

Após serem informados os resultados dos jogos caberá ao gerenciador a atualização e manuseio do
ranking quinzenalmente, que será exposta no site do Clube e no grupo do Whatsapp.
9.

PENALIDADES:

a) O atleta que não poder jogar por motivos de doença ou lesão perderá sua posição sucessivamente
com as atualizações quinzenais do ranking até sua volta. Não há ranking protegido.
b) Caso o desafiado não aceitar o desafio, o mesmo perderá a posição para o desafiante;
c) Caso da falta de algum jogador (WO) será considerada derrota do faltante;
d) Após 3 WOs o tenista será automaticamente eliminado do ranking;
e) O tenista que não jogar em 3 rodadas consecutivas, sem justificativa, será retirado do ranking.
10.

SAÍDA DO RANKING:

Assim que o atleta formalizar sua saída, ele permanecerá na tabela caindo sucessivamente as
posições até a última posição. Após isto retirar-se-á o seu nome do ranking.
11.

CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão analisados e decididos pelo departamento de tênis.
Solicita-se aos participantes que usem do bom senso para evitar problemas no ranking.

