CIRCUITO DE TÊNIS GAÚCHO 2019
REGULAMENTO
DATAS E LOCAIS
I Etapa - 23 e 24MAR – Dunas Clube - Pelotas
II Etapa - 11 a 14ABR – Associação Leopoldina Juvenil - Porto Alegre
III Etapa – 31MAI a 02JUN – Tênis Clube Santa Cruz – Santa Cruz
IV Etapa - 14 a 16JUN – Clube Tiro e Caça - Lajeado
V Etapa - 04 a 07JUL – Sogipa - Porto Alegre
VI Etapa - 01 a 04AGO – Grêmio Náutico União - Porto Alegre
VII Etapa – 30AGO a 01SET – Avenida Tênis Clube – Santa Maria
VIII Etapa - 04 a 06OUT – Recreio da Juventude – Caxias do Sul
IX – Etapa – 25 a 27OUT – A Definir
X Etapa - 21 a 24NOV – Belém Novo Golf Club – Porto Alegre
CATEGORIAS
08 anos misto – nascidos(as) a partir de 2011
09 anos masculino – nascidos em 2010
10 anos masculino A e B – nascidos em 2009
12 anos masculino A, B e C – nascidos em 2007 e 2008;
14 anos masculino A, B e C – nascidos em 2005 e 2006
16 anos masculino A, B e C – nascidos em 2003 e 2004
09 anos feminino – nascidas em 2010
10 anos feminino – nascidas em 2009
12 anos feminino A e B – nascidas em 2007 e 2008
14 anos feminino A e B – nascidas em 2005 e 2006
16 anos feminino – nascidas em 2003 e 2004
CADASTROS E FILIAÇÃO FGT
É obrigatório o cadastro no site da FGT (www.fgtenis.com.br) e a filiação (anuidade) é recomendada.
INSCRIÇÕES DE ATLETAS
As inscrições deverão ser feitas até a segunda ou terça-feira anterior ao início dos jogos, através do site
da FGT. (www.fgtenis.com.br).
Não poderão se inscrever nas etapas os seguintes atletas;
12 Anos Masculino – Não poderão jogar os 4 primeiros do ranking estadual (o 5º e o 6º deverão jogar
uma categoria acima).
OBS: Poderão jogar a categoria B somente atletas que estiverem entre os 20º e 35º do ranking
estadual. Acima desse ranking poderão jogar a categoria C.
14 Anos Masculino - Não poderão jogar os 8 primeiros do ranking estadual (do 9º ao 12º deverão
jogar uma categoria acima).
OBS: Poderão jogar a categoria B atletas que estiverem entre os 20º e 50º do ranking estadual. Acima
desse ranking poderão jogar a categoria C.
16 Anos Masculino - Não poderão jogar os 8 primeiros do ranking estadual
OBS: Poderão jogar a categoria B atletas que estiverem entre os 20º e 50º do ranking estadual. Acima
desse ranking poderão jogar a categoria C.
12/14/16 Anos Feminino - Não poderão jogar as 03 primeiras do ranking estadual (da 4ª a 6ª
deverão jogar uma categoria acima).
OBS: Poderão jogar a categoria B somente as atletas que estiverem acima da 16ª do ranking.
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A FGT definirá, por critério técnico, a participação de determinado atleta no torneio, mesmo
que esse não atenda aos requisitos acima.
O atleta que vencer três vezes a categoria “B” passará automaticamente para a categoria “A”
nas próximas etapas, independente do ranking que ocupe.
O atleta que vencer três vezes a categoria “C” passará automaticamente para a categoria “B”
nas próximas etapas, independente do ranking que ocupe.
Caso ocorra algum WO, e para poder fechar o número certo de atletas no grupo, o Árbitro
Geral poderá incluir, no dia dos jogos, jogadores não inscritos ou jogadores inscritos em
outras categorias, desde que respeitados o nível técnico dos atletas.

FORMA E SISTEMA DE DISPUTA
O sistema de disputa em todas as etapas será a seguinte;
Categoria 08 anos M/F – Divide-se em equipes mistas e será jogado em até 10 (dez) pontos corridos.
Categoria 09 anos M/F – Jogados em grupos na primeira fase, se houver uma segunda fase, essa será
jogada em eliminatória simples. Os jogos serão disputados em um set até 6 (seis) games curtos (sempre
começando em 2x2). 5x5 termina em 6 (seis), com sistema “NO-AD” em todos os games (menos no
game decisivo, quando estiver empatado em 5x5, nesse caso se usará vantagem para definir o game).
Categoria 10 anos A e B - M/F – Jogados em grupos na primeira fase, se houver uma segunda fase,
essa será jogada em eliminatória simples. Os jogos serão disputados em um set até 6 (seis) games
curtos (5x5 termina em 6 (seis), com sistema “NO-AD” em todos os games (menos no game decisivo,
quando estiver empatado em 5x5, nesse caso se usará vantagem para definir o game).
Categorias 12 a 16 anos A - M/F – Jogados em grupos na primeira fase, se houver uma segunda fase,
essa será jogada em eliminatória simples. Os jogos serão disputados em um set até 6 (seis) games
curtos (5x5 vai a 7 e 6x6 joga-se um tie-break), com sistema “NO-AD” em todos os games.
Categorias 12 a 16 anos B e C - M/F – Jogados em grupos na primeira fase, se houver uma segunda
fase, essa será jogada em eliminatória simples. Os jogos serão disputados em um set até 6 (seis) games
curtos (5x5 termina em 6 (seis), com sistema “NO-AD” em todos os games (menos no game decisivo,
quando estiver empatado em 5x5, nesse caso se usará vantagem para definir o game).
OBS: Dependendo do número de inscritos e das condições climáticas, a organização poderá alterar a
forma e sistema de disputa.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1) Confronto direto;
2) Saldo de games (computados todos os jogos do grupo);
3) Confronto direto (se permanecer somente dois atletas empatados);
4) Sorteio.
OBS: Em caso de WO, todos os resultados desse atleta deverão ser nulos.
Em caso de desistência de um atleta, se completa o placar até 6 (seis) games para o vencedor, mas
para critério de desempate, todos seus resultados deverão ser nulos.
O atleta que perder por WO na primeira rodada poderá jogar novamente, mas para efeito de
classificação, seu resultado no WO será considerado 6X0 para seu adversário.
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PONTUAÇÃO DO RANKING
Somente pontuarão no ranking do Circuito as categorias dos 12 aos 16 anos M/F.
Tanto em simples como em duplas, a pontuação será a mesma, sendo que nas duplas, os atletas
receberão pontuação individual referente a rodada conquistada.
Campeão
Vice-campeão
Semifinais
4ªs de finais
8ªs de finais
16ªs de finais
32ªs de finais
Primeira rodada

57 pontos
38 pontos
25 pontos
13 pontos
07 pontos
04 pontos
02 pontos
01 ponto

Nas categorias em que houver somente um grupo “todos contra todos”, a pontuação será a seguinte.
Grupo de 4
1º do Grupo - pontos de campeão
2º do Grupo - pontos de vice-campeão
3º do Grupo - pontos de semifinais
4º do Grupo - ponto de primeira rodada (ou se vencer algum jogo, pontos de quartas de finais);
Grupo de 5
1º do grupo - pontos de campeão
2º do grupo - pontos de vice-campeão
3º do grupo - pontos de semifinais
4º do grupo - pontos de quartas de finais
5º do grupo - ponto de primeira rodada. (ou se vencer algum jogo, pontos de oitavas de finais).
A pontuação nos grupos daqueles que não se classificam para a chave eliminatória, será a seguinte;
Grupos de 3
3º do grupo - ponto de primeira rodada, ou se vencer algum jogo, fará pontos de uma rodada anterior
ao perdedor de primeira rodada da chave eliminatória.
Grupos de 4
3º do grupo - fará pontos de uma rodada anterior ao perdedor de primeira rodada da chave eliminatória
4º do grupo - ponto de primeira rodada, ou se vencer algum jogo, fará pontos de uma rodada anterior
ao perdedor de primeira rodada da chave eliminatória.

A pontuação do torneio de duplas vai para cada jogador individualmente, ou seja, cada
jogador tem sua pontuação independente da dupla (dupla fixa ou não).

Somente tenistas filiados e em dia com a taxa de anuidade pontuarão no ranking estadual.
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RANKING DE CLUBES
Os tenistas, além de marcarem pontos individualmente, também marcarão pontos para os seus
respectivos clubes.
A pontuação para o ranking de clubes será a soma dos pontos individuais de seus tenistas no torneio.
PREMIAÇÃO
Serão premiados com troféus os campeões e vices de cada etapa e com medalhas todos os
semifinalistas por categoria.
No final do ano, os três clubes, mais bem colocados no ranking de equipes, serão premiados com um
troféu.
CASOS OMISSOS
Deverão ser analisados pela Organização do Circuito e Árbitro Geral do Torneio, de acordo com regras e
normas da FGT/CBT.

Este regulamento passa a vigorar a partir da presente data, revogando-se qualquer disposição anterior.

Porto Alegre, fevereiro de 2019
Roberto Petersen Mello
Presidente FGT

