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Qualifying Tênis Sogipa 2019 
 
Regras da disputa: 

O Qualifying é um Torneio classificatório para o Ranking Numérico de Tênis Simples 2019. 

Este Torneio visa identificar o nível técnico do tenista para a sua devida alocação em um dos 10 
grupos do Ranking.  

 Somente para associados da SOGIPA; 
 Forma de disputa - Jogos disputados em 1 Set, com No Ad; 
 Horário dos jogos - das 18 às 22h30 de quarta a sexta-feira e das 09h às 18h no final de semana 

(sábado e domingo); 
 Disputa por dupla derrota, portanto todos os pretendentes a uma vaga no Ranking 2019 

terão no mínimo 2 jogos; 
 A taxa para participar do Qualifying é de R$ 120,00 por categoria disputada, sendo distribuída 

da seguinte forma, R$ 80,00 para o Ranking e R$ 40,00 para as taxas do Qualifying a serem 
pagas antes do início do primeiro jogo, no Departamento de Tênis, com cartão de 
crédito/débito ou autorização de débito na matrícula.  

 O valor contempla a Taxa Ranking 2019 e o custo do Qualifying (bolas, luz, arbitragem); 
 ATENÇÃO:  Sua classificação no Qualifying será a sua classificação no Ranking 2019, ou seja, 

um jogador pré-qualificado no ranking do ano anterior, poderá se inscrever no Qualifyng para 
buscar classificação em um grupo superior. Valerá a sua classificação obtida no Qualifyng, não 
abrindo mão de sua vaga no grupo do ano anterior, sendo esta garantida. 

As inscrições para o Qualifying do Ranking Simples da Sogipa 2019, já estão abertas, encerram 
no próximo dia 10/03/2019, sendo que os jogos acontecem de 13/03 até 17/03/2019. 

As inscrições serão realizadas através do site do Tênis Integrado em www.tenisintegrado.com.br, de 
27/02/2019 à 10/03/2019 e cancelamentos serão aceitos até o dia 11/03/2019 ás 23:59. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Tênis 

 


