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1) DATA E LOCAL: A 56ª Copa Rio Grande do Sul 2022 será realizada no período de 12 a 15 
de maio de 2022, no São Leopoldo Tênis Clube, na cidade de São Leopoldo/RS. 

 
 

2) CATEGORIAS: As categorias a serem disputadas serão as seguintes; 
10 Anos M/F – Simples e Duplas (não válido para a pontuação geral de clubes) 
12 Anos M/F – Simples e Duplas 
14 Anos M/F – Simples e Duplas 
16 Anos M/F – Simples e Duplas 
18 Anos M/F – Simples e Duplas 
19 a 25 Anos M/F – Simples e Duplas (não válido para a pontuação geral de clubes) 
 
OBS: Atletas nascidos a partir de 2012 (até 10 anos) não poderão disputar a Copa RS em 
categoria acima, ou seja, nos 12 anos. 

 
 

3) INSCRIÇÕES: Serão aceitas inscrições até o dia 09 de maio, diretamente no site da FGT, 
mediante o pagamento do boleto de inscrição.  
OBS: Para participar da Copa RS, os atletas deverão estar com sua anuidade em dia na FGT.  
 
 

4) PRAZO DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS: Os clubes terão até o encerramento das 
inscrições para realizarem as transferências de seus atletas e efetuarem os respectivos 
pagamentos dos valores nominados, após esse prazo, essas inscrições serão desconsideradas 
para efeito de pontuação final do clube na Copa RS. 

 
 

5) PONTUAÇÃO DOS ATLETAS NO RANKING: Os tenistas pontuarão no ranking estadual de 
acordo com as tabelas abaixo; 
 
Chaves Categorias “A”    Chaves Categorias “B” 
 
Campeão: 300 pontos    Campeão: 200 pontos 
Vice-campeão: 220 pontos    Vice-campeão: 150 pontos 
Semi-final: 150 pontos    Semi-final: 100 pontos 
4ªs de final: 100 pontos    4ªs de final: 75 pontos 
8ªs de final: 75 pontos    8ªs de final: 50 pontos 
1ª rodadal: 1 ponto     16ªs de final: 35 pontos 
       32ªs de final: 25 pontos 

1ª rodadal: 1 ponto 
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6) PONTUAÇÃO DOS CLUBES: Para a definição do clube campeão da Copa RS 2022, os 
clubes pontuarão de acordo com os resultados de seus tenistas nas chaves de simples e 
duplas conforme a tabela abaixo. (somente categorias de 12 a 18 anos) 
 
Chaves Categorias “A”    Chaves Categorias “B” 
 
Campeão: 16 pontos    Campeão: 10 pontos  
Vice-campeão: 12 pontos    Vice-campeão: 6 pontos 
Semi-final: 8 pontos    Semi-final: 4 pontos 
4ªs de final: 6 pontos    4ªs de final: 3 ponto 
8ªs de final: 1 ponto (primeira rodada)  8ªs de final: 1 ponto (primeira rodada) 
 
OBS¹: O tenista que perder na sua primeira rodada, independente da rodada em que tenha 
saído, marcará somente 1 ponto para sua equipe. 
OBS²: Em caso de empate na classificação final, o clube com maior número de títulos nas 
categorias será considerado o campeão, se persistir o empate, o clube com maior número de 
vices e assim por diante. 
 
 

7) SISTEMA DE DISPUTA: Os jogos de simples e duplas serão disputados em dois sets 
normais, e o terceiro set se for o caso, um super tie-break até 10 pontos, sendo que nas 
duplas será usado o sistema No-Ad, ou seja, sem vantagem nos games. 
OBS: Em caso de condições climáticas adversas, o árbitro geral poderá alterar o sistema de 
disputa. 

 
 

8) COMPOSIÇÃO DAS CHAVES: As chaves de simples e duplas serão abertas e disputadas 
em eliminatórias simples quando o número de inscritos for de 5 ou mais atletas, e “todos 
contra todos” quando o número de inscritos for de 3 e 4 atletas.  
Para esse ano, quando o número de atletas inscritos em determinada categoria for maior que 
24, essas serão divididas em A e B, nas mesmas regras de como é jogado os torneios G2 do 
estado. As pontuações para as equipes serão diferentes, de acordo com a tabela do ítem 6 
(seis). 
OBS¹: O atleta poderá jogar somente uma categoria acima da sua, tanto em simples como 
em duplas. 
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Critério de Desempate no formato “Round Robin”  
a) Número de Vitórias 
b) Confronto Direto  
c) Saldo de Sets 
d) Saldo de Games 
e) Confronto Direto (se permanecer dois atletas empatados) 
f) Sorteio 

 
 

9) PROGRAMAÇÃO DE JOGOS E COMPARECIMENTO: A programação de jogos será 
divulgada até a terça-feira anterior ao início do torneio. Todos os jogos serão chamados da 
"Sala de Arbitragem", através de sistema de som e haverá tolerância de 15 minutos a partir 
da chamada do jogo para a apresentação do tenista em quadra. Será declarado perdedor o 
tenista que não se apresentar na quadra após esse período de tolerância. Não havendo o 
comparecimento dos dois tenistas, ambos serão declarados perdedores por WO. 
O tenista deverá confirmar sua presença no local destinado para este fim. 
OBS: O WO só poderá ser aplicado se houver quadra livre quando da chamada do jogo. 
 
 

10) COPA DAS FEDERAÇÕES 2022: O atleta campeão de simples em sua categoria (12 a 18    
anos), terá assegurada sua convocação para a Copa das Federações 2022, competição entre 
estados disputada na cidade de Uberlândia/MG no mês de julho de 2022.  
OBS: O atleta que jogar fora de sua categoria e for campeão, a convocação para a Copa das 
Federações dependerá de análise do departamento técnico da FGT. 

 
 

11) CASOS OMISSOS: Os casos omissos não previstos nesse regulamento serão resolvidos  
     pelo Árbitro Geral e Diretor do Torneio. 
 

     
 
     Porto Alegre, abril de 2022 

 
Federação Gaúcha de Tênis 


