Ranking Tennis Open 2019 – Unidade Sumaré Esportes

1.0 Do Ranking
Todos os tenistas cadastrados no Ranking a partir do 1° jogo disputado ou
por meio de avaliação técnica obterão uma classificação.

2.0 Das Categorias
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Special – 1ª, 2ª e 3ª classe
Master – Avançados
“A” Intermediário
“B” Principiante
“C” Iniciante

3.0 - Dos Jogos
Os jogos serão disputados em eliminatórias simples, melhor de (03) três
sets, sistema NO AD, sendo que, se houver empate 1x1, o terceiro set será
substituído pela disputa de um Super Tie-Break até 10 (dez) pontos.
3.1– Das chamadas para início da partida
A programação dos jogos para chamada e início da partida, obedece a
chegada e confirmação de presença pelos dois jogadores na secretaria e
será realizada na primeira quadra liberada, considerando o termino do jogo
anterior e não caracterizando indisponibilidade da quadra, o fator
manutenção.
3.2 – Do aquecimento e intervalos na partida
Para aquecimento o tempo máximo é de 05 minutos. Como princípio, o jogo
deve ser contínuo desde o momento em que se inicia (quando o primeiro
serviço do jogo é posto em quadra), até o final da partida.
Entre os pontos, o intervalo máximo é de 20 segundos.
Na troca de lado, no final do game, o tempo máximo permitido é 90
segundos.
Após o primeiro game de cada set e durante o Tie-Break, o jogo deve ser
contínuo e os jogadores devem trocar de lado sem descanso.
No final de cada set, o Set Break deve ter no máximo 120 segundos.
O tempo máximo começa desde o momento que o ponto foi terminado até o
próximo golpe ser efetuado para o próximo ponto.
3.3 – Da validade dos jogos
Todo 1° jogo agendado na semana será válido para pontuação e média. Os
jogos são acumulativos quando não ocorrer na semana poderão ser
transferidos e válidos para a pontuação e média.
3.4 – Do não comparecimento (W.O.)
O jogador que não comparecer ao horário agendado perderá 15 (quinze)
pontos, independentemente de ter sido o primeiro ou segundo jogo da

semana. Haverá tolerância de 15 (quinze minutos) após o horário
agendado. As vitorias por W.O. não agregam bônus a pontuação.

4.0 – Dos desafios
O critério de desafio é conduzido tecnicamente pela coordenação. A
prioridade no agendamento dos jogos será com adversários da mesma
categoria.
4.1 – Critérios para agendamentos de jogos com categoria acima
Agendamentos com jogadores de categoria acima fica limitado à 01 (um)
jogo mensal e condicionado a concordância do desafiado. Jogadores que
realizem partidas com adversários de categoria acima, geram
automaticamente aceite para partidas com jogadores de categoria abaixo,
limitado ao número de desafios.,
4.2 – Do agendamento de partidas
Todos os participantes terão direito de marcar previamente na planilha de
programação, 01 (um) jogo semanal. A programação estará disponível no
site para consulta.
4.3 – Do cancelamento de partidas agendadas
Os jogos agendados poderão ser desmarcados com até 24 horas de
antecedência, para não configurar W.O

5.0 – Sistema de pontuação
Vitória equivale a soma de 100 (cem) pontos.
Derrota dentro da mesma categoria equivale a soma de 25 (vinte e cinco)
pontos.
Derrota para a categoria acima equivale a soma de 25 (vinte e cinco)
pontos.
Derrota para categoria abaixo equivale a perda de 05 (cinco) pontos.
Para efeito de pontuação, no ranking geral serão computados os 15 (quinze)
melhores resultados do tenista durante o ano, acrescidos de bônus sobre
melhores ranqueados.
5.1 – O sistema de bonificação
Vitória sobre jogadores ranqueados entre os 20 melhores, na respectiva
categoria, segue o seguinte critério de bonificação:
Vitória sobre jogadores ranqueados da 01 à 05 posição – 20%
Vitória sobre jogadores ranqueados da 06 à 10 posição – 15%
Vitória sobre jogadores ranqueados da 11 à 15 posição – 10%
Vitória sobre jogadores ranqueados da 16 à 20 posição – 05%
Vitória sobre jogadores ranqueados entre os 20 melhores, de categoria
acima, segue o seguinte critério de bonificação:
Vitória sobre jogadores de categoria acima, ranqueados da 01 à 05 posição
– 30%
Vitória sobre jogadores de categoria acima, ranqueados da 06 à 10 posição
– 25%

Vitória sobre jogadores de categoria acima, ranqueados da 11 à 20 posição
– 20%
5.2 – Critério para promoção de categoria
Em dezembro serão promovidos os cincos jogadores classificados da 1ª à 5ª
posição de cada categoria. Bimestralmente, uma comissão técnica avaliará
pedidos de promoção com base na média dos resultados.
A pontuação de jogadores promovidos através da avaliação técnica não será
considerada para a classificação superior.
5.3 Critérios de desempate
Fica estabelecido que o critério de desempate, considerando sempre os 15
melhores resultados, obedece a seguinte ordem:
1° Maior número de vitorias
2° Saldos de sets
3° Saldos de Games
4° Confronto direto de jogadores
5° Sorteio
6° Para efeito de contagem para o desempate, nos casos de desistência de
algum tenista, serão computados aos sets os games faltantes para o
término do jogo. Exemplo: um tenista está ganhando 6/3 e 2/1 e o outro
desiste, a contagem para efeito de desempate será de 6/3 e 6/1. Neste
caso, o vencedor acrescentará os games que faltariam para o termino do
set paralisado.
7° Para efeito de contagem para o desempate, o super Tie-Break, será
considerado como SET e no saldo de games como 01 (um) game.
6.0 – Da corrida dos campeões
Fica estipulada a data de 30 de novembro para definir a média final de
classificação dos líderes do ranking.
6.1 – Da premiação
Haverá premiação para os primeiros colocados de cada categoria do
Ranking.
7.0 – Das bolas
O Ranking Tennis Open disponibilizará, sem custos, bolas novas para todos
os jogos.
8.0 – Das mensalidades
As mensalidades devem ser pagas pontualmente na secretaria do ranking
ou através de depósito bancário, boleto bancário.
8.1 – Jogo avulso
Participantes com agendamento e pagamento exclusivamente em jogos
avulsos não se classificam para a premiação do Ranking no final da
temporada.
8. 2 – Do não pagamento
O tenista que interromper o pagamento da mensalidade do Ranking será
excluído da classificação, perdendo os pontos acumulados durante a

temporada.
8.3 – Do cancelamento
Fica estipulado o prazo de 30 dias de antecedência para pedidos de
cancelamento sendo que, valores anteriores as solicitações da baixa
deverão ser quitados junto à secretaria.
9.0 – Da disponibilidade de quadras
Diante da ocorrência de chuvas, a comissão assim avaliará as possibilidades
da sequência ou do cancelamento da rodada/partida paralisada em virtude
das chuvas. As partidas interrompidas serão canceladas. Diante da
interdição parcial das quadras, a prioridade na sequência e realização dos
jogos fica condicionada à regra do item 4.2
9.1 – Eventos
Os feriados também poderão contemplar eventos destinados aos
participantes do Ranking Tennis Open.
9.2 – Limão Tênis
A Academia Limão Tênis reserva o direito da utilização das quadras em 04
finais de semana, no ano, que serão comunicados com antecedência e os
jogos equivalentes as respectivas datas aconteceram em outras sedes
previamente comunicadas.
10.0 – Taxa de pegador
A taxa de pegador de bolas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) por jogador
para cada partida, deverá ser paga diretamente ao gandula no termino do
jogo.
11.0 – Conduta antidesportiva
Não será permitida qualquer atitude antidesportiva nas dependências da
academia, o que acarretará suspensão imediata e cancelamento da
inscrição do participante.
12.0 – Dos casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão especial.

