Regulamento do Ranking de DUPLAS MISTAS SOGIPA – 2019

GRUPOS E PARTICIPANTES
1.1) O grupo total de jogadores inscritos, obrigatoriamente sócios da SOGIPA com 18 anos ou mais
(realizados no ano do Ranking), será um grupo único de 12 duplas (mistas) de inscritos, de modo que
todos dentro de cada grupo joguem entre si durante o ano (de março à novembro).
1.2) A taxa para participar do Ranking 2019 será de R$ 80,00 por grupo numa taxa única, a ser cobrada
na hora da inscrição ou juntamente com a mensalidade do clube. A taxa de inscrição, uma vez iniciado
o torneio, não é passível de suspensão de cobrança ou de reembolso. A exceção é no caso de
desistência por força maior requerida por escrito pelo participante antes do encerramento do primeiro
período do torneio, desde que não tenha disputado nenhuma partida até então, quando haverá a
devolução de 50% da taxa de inscrição.
1.3) Caso existam vagas por desistência ou por penalidades, reserva-se a Comissão do Ranking o direito
a utilização de "wild card" (convite), conforme conveniência.

CRONOGRAMA DOS JOGOS
2.1) Os jogos deverão ser realizados até a data final dos quatro períodos:

·
·
·
·

1º Período - de 25/03/2019 a 29/06/2019.
2º Período - de 25/03/2019 a 01/08/2019.
3º Periodo – de 25/03/2019 a 02/10/2019.
4º Período – de 25/03/2019 a 04/12/2019.

Todos os períodos iniciam em março, justamente para facilitar eventuais antecipações. Os jogos
deverão ser realizados até a data final de cada um dos quatro períodos definidos e publicados na
página do torneio no “website”.
Todos os períodos iniciam em março, justamente para facilitar eventuais antecipações.

MARCAÇÃO DOS JOGOS

3.3) AUSÊNCIAS E ANTECIPAÇÕES - Havendo necessidade de um jogador se ausentar (tratamento
médico, trabalho, férias, etc.), o mesmo poderá antecipar as rodadas seguintes em que estiver
ausente, o que deverá ser combinado de comum acordo com os adversários.
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3.4) PRORROGAÇÕES - Não poderá haver por parte dos jogadores prorrogação de datas e prazos das
rodadas sob quaisquer motivos (mau tempo, torneios no clube, etc.). Apenas a Comissão do Ranking
possui prerrogativa para postergar a data limite de qualquer período.

IMPEDIMENTO DE JOGAR - ATESTADO MÉDICO
4.1) ENFERMIDADE - Caso um jogador adoeça ou sofra contusão que o impeça de jogar dentro do
período, é seu dever encaminhar antes de encerrar o referido período, um atestado médico original
que explique sua impossibilidade de jogar, a partir de que data e por quanto tempo. Esta atitude
impedirá que ele tenha WO automaticamente registrado contra si.
4.2) ATESTADO MÉDICO - No caso de um jogador apresentar atestado médico que iguale ou exceda o
prazo limite para a realização de alguma(s) partida(s), haverá a prorrogação automática destes jogos
para o período seguinte. Este jogador temporariamente afastado converte-se em chamador de todos
os seus jogos de períodos abrangidos parcial ou totalmente pelo atestado médico. É vedada uma
segunda prorrogação dos mesmos jogos, ainda que o atestado persista, portanto neste caso, no
segundo período deverão ser registrados os WOs contra o afastado por lesão nos jogos adiados do
período anterior e não jogados no seguinte.
4.3) EFEITOS DOS ATESTADOS - O atestado serve para prorrogar jogos, possibilitando que sejam
disputados no período seguinte e, em caso de impossibilidade de retorno, evitar a eventual suspensão
do jogador do Ranking do ano seguinte. Deve ser observado que algumas situações, mesmo com
atestado médico, provocam eliminação do participante. Vide item DESISTÊNCIA, ELIMINAÇÃO E
SUSPENSÃO mais adiante.

CUSTO DOS JOGOS, MARCAÇÃO DE QUADRAS & BOLINHAS
5.1) Os jogadores de uma partida dividirão os custos de iluminação e/ou locação da quadra. A
chamadora é o responsável pela marcação da quadra para a disputa e pelo fornecimento das bolas de
tênis do jogo (novas ou usadas). A dupla adversária poderá recusar o uso das bolas de tênis
apresentadas pela chamadora apenas quando elas forem usadas e ela (não-chamadora) tiver bolas
novas para colocar para o jogo, as quais neste caso serão as utilizadas.

QUADRAS E HORÁRIOS

6.1) LOCAL E HORÁRIOS - Os jogos podem ser disputados em qualquer dia da semana sempre em
comum acordo, mas ninguém estará obrigado a jogar em horário comercial (das 07h às 19h). O padrão
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é serem usadas as quadras da Sogipa, mas os jogos podem ser disputados em quadras de outros locais
e em qualquer tipo de piso, desde que haja comum acordo.

REGRAS DOS JOGOS
7.1) CONTAGEM DOS PONTOS - Todos os jogos do ranking serão realizados em melhor de três sets
com "tie-break" até 7 pontos nos dois primeiros, nos casos de empate em 6 games. Quando houver
empate em 1 set a 1, o 3º set será um “super tie-break” até 10 pontos. Todos os games utilizarão o
"noad", ou seja, em caso de empate em 40, onde o próximo ponto decide o game, sem necessidade de
abrirse vantagem e neste caso o recebedor escolhe o lado de recepção do saque.
7.2) DESISTÊNCIA - Em caso de desistência de algum atleta, em meio a algum jogo, o mesmo perde o
jogo. O set da desistência é vencido pela duplas adversária, mantendo-se os pontos/games jogados até
o momento. Assim, caso um jogador esteja vencendo por 1 set a 0 e desista, o jogo será vencido por 2
set a 1 pelo adversário. Caso a desistência se dê no primeiro set, o jogo será vencido por 2 sets a 0 pelo
adversário. O número de games do jogador que desiste se mantém, elevando-se o número de games
do adversário para 6 ou 7. Em caso de desistência entre um set e outro, o resultado dos sets não
jogados será de 6 x 0.
7.3) INTERRUPÇÕES - Um jogo porventura interrompido por chuva, término de horário sem outra
quadra disponível no horário seguinte ou qualquer outro incidente alheio ao jogadores, deve ser
reiniciado em nova data de comum acordo, dentro do prazo limite da rodada e do ponto onde foi
interrompido. Caso não reinicie dentro do prazo limite, será considerado WO contra o jogador
chamador, exceto se o mesmo proceder conforme previsto no item da “SEMANA EXTRA” (mais atrás)
deste regulamento.
7.4) DESAVENÇAS - Os atletas que tiverem jogos interrompidos por desavenças ou desacordo, deverão
relatar o ocorrido ao Departamento de Tênis dentro do prazo limite de cada rodada para apreciação da
Comissão do Ranking e, caso isso não ocorra, o resultado será considerado WO contra o jogador
chamador.
MARCAÇÃO DE RESULTADOS & WO

8.1) MARCAÇÃO NO WEBSITE - Os resultados dos jogos preferencialmente devem ser implantados no
website pela dupla chamadora. Se houver resultado não informado até a data limite do período para
realização da partida , será registrado WO contra a dupla chamadora (exceções: vide itens 3.1 e 3.2
deste regulamento). Não é permitida a marcação de resultados por telefone ou por recado aos
funcionários do clube e os mesmos não poderão ser responsabilizados se porventura algum resultado
não for implantado, nem poderão ser citados como testemunhas para qualquer conflito entre os
adversários. É importante que os resultados sejam implantados corretamente, pois qualquer
incorreção de dados e números poderá influenciar na classificação final, no ascenso e no descenso. As
possíveis correções de resultados terão um prazo máximo de 3 dias após a data limite do período para
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realização das partidas para serem solicitadas, devendo ser solicitadas pelos interessados por escrito e
com as explicações necessárias ao Departamento de Tênis.
8.2) WO - Os resultados numéricos dos jogos por WO em games são:
a) Derrota: 0 x 6 – 0 x 6

b) Vitória: 6 x 0 – 6 x 0
c) WO Duplo: 0 x 0 – 0 x 0

DESISTÊNCIA, ELIMINAÇÃO E SUSPENSÃO
9.1) DESISTÊNCIA – O participante que desejar desistir da disputa do Ranking deverá comunicar de sua
decisão por e-mail para o endereço tenis@sogipa.com.br .A retirada do Ranking de um jogador é
irreversível depois de solicitada por escrito pelo mesmo e a taxa de inscrição não é reembolsável. Caso
o desistente tenha um motivo de força maior que o impeliu fazer tal solicitação, este deve ser descrito
para avaliação da Comissão do Tênis, a qual decidirá a seu critério exclusivo se o considera ou não para
fins de suspensão (vide as regras de SUSPENSÃO em item específico mais adiante).
9.2) ELIMINAÇÃO SEM ATESTADO MÉDICO - Tomando-se como pontos de corte os encerramentos dos
períodos intermediários do Ranking, a dupla que durante o transcorrer da competição anual receber
pelo menos 3 (três) WOs sem atestado médico será eliminada do Ranking. Todos os jogos dos
eliminados no ano serão desconsiderados do sistema.
9.3) ELIMINAÇÃO COM ATESTADO MÉDICO – Uma dupla tenista que numa mesma temporada
acumule: um, o total de mais de 90 dias seguidos ou alternados de atestado médico; ou dois, tenha
incidência de mais de dois atestados (de qualquer duração) nos últimos 7 dias dos períodos ou na
“SEMANA EXTRA” dos mesmos será eliminada. Todos os seus jogos no ano serão desconsiderados do
sistema.
9.4) SUSPENSÃO - Será aplicada uma suspensão por 1 ano da participação no Ranking de um jogador
em caso de duas da seguintes ocorrências em anos consecutivos: eliminação por 3 ou mais WOs sem
atestado médico ou desistência sem motivo de força maior dentro dos prazo.
9.5) “RESULTADOS FRAUDULENTOS” - Ficando comprovado que um participante tenha marcado
resultado diferente de WO para um jogo contra um jogador afastado por atestado médico publicado
no website, bem como para qualquer outro jogo não realizado por qualquer motivo, o infrator será
eliminado do ranking e, de acordo com decisão da Comissão do Ranking, suspenso para o ano seguinte.

CLASSIFICAÇÃO
10.1) CLASSIFICAÇÃO POR VITÓRIAS - No início da competição anual todas as duplas competidoras do
grupo partem de zero e não existe dentro do grupo, dupla melhor ou pior classificada. Durante o
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andamento do torneio, os resultados parciais estarão à disposição no site. Serão classificados os
competidores primeiramente por NÚMERO DE VITÓRIAS, não existindo pontuação.
10.2) CRITÉRIOS DE DESEMPATE – São, pela ordem: 1-confronto direto (considerando somente os
jogos entre os empatados: maior número de vitórias, maior saldo de sets, maior saldo de games, maior
número de sets vencidos e maior número de games vencidos); 2- maior saldo de sets; 3- maior saldo
de games; 4- maior número de sets vencidos; 5- maior número de games vencidos. Caso nenhum dos
critérios tenha conseguido desempatar, será feito um sorteio de desempate, com local, data e hora
previamente informada aos participantes do grupo.
RESULTADOS FINAIS, ASCENSO E DESCENSO
11.1) CLASSIFICAÇÃO FINAL - Após o final da “semana extra” do último período da disputa estará
disponível no “site” a CLASSIFICAÇÃO FINAL DO RANKING DE DUPLAS MISTAS DA SOGIPA.
11.2) CONTESTAÇÕES - Os participantes terão 3 dias corridos após a divulgação dos resultados finais
no “website” para contestar por e-mail para o endereço tenis@sogipa.com.br com algum item em
desacordo.
QUESTÕES DISCIPLINARES
12.1) FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS - Todo e qualquer jogo pode ser fiscalizado pelos demais tenistas do
ranking ou qualquer outro tenista por indicação do Departamento ou por solicitação de um ou dos dois
jogadores interessados no bom andamento da disputa (“Tenista Fiscal”). Poderão ser feitos eventuais
protestos que serão averiguados, em caso de resultados irregularmente originados. A presença de um
“Tenista Fiscal” em uma partida deverá ser comunicada no momento do início da disputa e desta
forma considerada como normal e tranquila pelos adversários.
12.2) EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE - Em caso de repetidas reclamações de falta de esportividade ou
boa conduta contra algum jogador, formalizadas por seus adversários ou tenistas fiscais, o
Departamento de Tênis se reserva o direito de analisar as queixas e, se for o caso, excluir o atleta do
Ranking em andamento e/ou aplicar suspensão de sua participação no ano seguinte.
12.3) COMISSÃO DO RANKING – formada por até 12 membros e presidida pelo Responsável do
Ranking, tem a função de planejar, coordenar e acompanhar o bom andamento das disputas, bem
como de solucionar os conflitos de interesses que aí ocorrerem. Essa Comissão receberá as
manifestações por escrito dos tenistas, deliberará sobre os assuntos apontados e responderá a eles
com as decisões tomadas. Nos casos onde algum dos componentes da Comissão, de alguma maneira
puder ser beneficiado ou prejudicado pela decisão, ele não participará da deliberação da questão.
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COMUNICAÇÃO
13.1) GERAL - Toda a comunicação geral do torneio deverá ser visualizada na página do mesmo no
“website” na aba INFORMAÇÕES.
13.2) MANTER ENDEREÇO DE E-MAIL ATUALIZADO - Comunicados específicos são enviados por email,
então é dever do participante manter atualizado o seu endereço de e-mail no seu cadastro no
“website” www.tenisintegrado.com.br . É desejável que também mantenha atualizado o seu número
para contato telefônico e whatsapp.
13.2) COMUNICAÇÕES COM O DEPARTAMENTO DE TÊNIS - Os tenistas que necessitarem se
comunicar por escrito com a administração do Ranking, bem como aqueles que quiserem manifestar
comentários, queixas, ideias e/ou dúvidas sobre os eventos, deverão fazê-lo por e-mail para o
endereço tenis@sogipa.com.br .

Régis Willmann
Responsável pelo Ranking de Simples Classes
Sogipa 2019
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