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Regulamento do Ranking de DUPLAS SOGIPA – 2019 

  

  

PARTICIPANTES E DATAS  

  

1.1) Os(as) jogadores(as) que podem se inscrever são obrigatoriamente sócios(as) da SOGIPA com 18 
anos ou mais (completos na data do jogo), sendo que em uma etapa por ano. 
 

1.2) O torneio é disputado em oito etapas de março a novembro.   
 
1.3) O torneio é disputado mesmo com tempo chuvoso, usando-se as quadras cobertas, caso 
necessário, ficando as mesmas em reserva condicional para os sócios que por ventura tiverem reservas 
delas.   
  

INSCRIÇÕES E CATEGORIAS   

  

2.1) As inscrições serão sempre realizadas no dia do evento, conforme orientação da administração do 
evento, podendo ser: presencial, pelo whatsapp através do número (51) 9.9862.7850 ou pelo telefone 
(51) 3325-7269.   
 
2.2) O valor da taxa de inscrição de cada etapa será de:  
 
Masculino: R$ 60,00 por tenista (jogo + confraternização) e R$ 30,00 por tenista (somente jogo ou 
somente confraternização); 
Feminino: R$ 40,00 por tenista (jogo + confraternização) e R$ 20,00 por tenista (somente jogo ou 
somente confraternização); 
Acompanhantes: Masculino R$ 30,00 e Feminino R$ 20,00.  
 
2.3) Em todas as Etapas serão disputadas as categorias: A, B e C no Masculino, e categoria única no 
feminino.   
 
2.4) No masculino, para evitar diferenças grandes de nível técnico entre os inscritos, definiu-se que os 
tenistas deverão se inscrever em uma das 3 categorias existentes, A, B ou C, conforme categoria 
condizente com a sua qualificação técnica, a critério do responsável técnico do torneio.   
 
2.5) Dos inscritos em cada etapa serão definidos os cabeças de chave em cada categoria e os demais 
serão sorteados. A organização procurará, sempre que possível, evitar a repetição de duplas formadas 
em etapas anteriores.   
  

SISTEMÁTICA DE DISPUTA E PONTUAÇÃO   

  

3.1) A disputa, dentro de cada etapa, dará inicialmente em grupos, representando um mínimo de 2 
jogos por dupla, disputados em Set único, com No-Ad, podendo ser ajustado para mais ou menos 
games,  dependendo do número de inscritos e das quadras disponíveis (fator afetado eventualmente 
por clima chuvoso), definido pelo responsável técnico do evento. Depois da fase de grupos vêm os 
jogos eliminatórios até as finais.   
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3.2) A pontuação em cada etapa é a seguinte:   
Campeões: 15 pontos   
Vice-Campeões: 10 pontos   
Semi-finalistas:6 pontos   
Quadri-finalistas: 4 pontos   
Avançar a fase seguinte de grupos = 3 pontos   
Participar da fase de grupos = 1 pontos   
 
3.3) Descarte dos pontos de uma (1) etapa - ao final do ano, será descartado o pior resultado obtido ou 
uma etapa que não tenha comparecido no ano, o somatório dos pontos obtidos nas demais etapas 
definirá os 3 primeiros colocados (campeão, vice-campeão e terceiro colocado).   
  

CLASSIFICAÇÃO   

  

4.1) No início da competição anual todos os competidores partem de zero e não existe jogador melhor 
ou pior classificado. Durante o andamento do torneio, os resultados parciais estarão à disposição no 
site. Acessar pelo seguinte caminho: www.tenisintegrado.com.br => Rankings => Clubes => SOGIPA => 
Ranking de Duplas Sogipa 2019.   
 
4.2) Serão classificados os competidores primeiramente pela pontuação, seguida pelos seguintes 
critérios de desempate:   
 
1. Quem dentre os empatados tiver sido mais vezes campeão durante o ano;   

2. Quem dentre os empatados tiver sido mais vezes vice-campeão durante o ano;   

3. Quem dentre os empatados tiver sido mais vezes semifinalista durante o ano;   

4. Quem dentre os empatados tiver chegado mais vezes as quartas de final;    

5. Quem dentre os empatados tiver avançado para a fase seguinte mais vezes;  

6.Quem dentre os empatados tiver participado do maior número de Etapas no Ano.   

  

RESULTADOS FINAIS   

  

5.1) Após o final da última etapa os resultados da disputa estarão disponíveis no “site” a 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO RANKING DE DUPLAS DA SOGIPA.   
 
5.2) O Campeão e vice-campeão receberão medalhas comemorativas em cada etapa. Campeão, 
ViceCampeão e Terceiro Classificado de cada categoria no ano do RANKING DE DUPLAS receberão 
troféus comemorativos.   
 
5.3) Os participantes terão 3 dias após a divulgação dos resultados finais no “site” para contestar por 
escrito algum item em desacordo.   
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QUESTÕES DISCIPLINARES   

  

6.1) Todo e qualquer jogo pode ser fiscalizado pelos demais tenistas do ranking ou qualquer outro 
tenista por indicação do Departamento ou por solicitação de uma das duplas interessadas no bom 
andamento da disputa. 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 tranqüila 
pelos adversários.   
  

6.2) Em caso de repetidas reclamações de falta de esportividade ou boa conduta contra algum jogador 
da dupla, formalizadas pelo seu parceiro, por suas duplas adversárias 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.   
 
6.3) 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.   
 
6.4) COMISSÃO DO RANKING – são da comissão do Ranking de Duplas: Eduardo Bossler e Régis 
Willmann, estes tem a função de planejar, coordenar e acompanhar o bom andamento das disputas, 
bem como de solucionar os conflitos de interesses que ali 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.   

  

  

  

  

Régis Willmann  

Responsável pelo Ranking de Duplas  

Sogipa 2019  

  
 


