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1. OBJETIVO
· Motivar à prática do esporte de tênis de campo;
· Estimular à integração dos jogadores;
· Selecionar jogadores para a disputa de torneios, internos e externos; e
· Manter atualização permanente do ranking.
2. PARTICIPANTES
· Associados do Tênis Clube São José dos Campos;
3. PERÍODO DO RANKING
· O início a partir de março de 2010.
· O período de duração será indeterminado, com atualizações mensais.
4. INSCRIÇÃO PARA DESAFIOS
· Registrar no Livro de desafios a data e horário, o número do sócio, nome do
tenista. (Livro disponível na Secretaria de Esportes a partir de fevereiro de 2010).
5. REGRA PARA DESAFIOS
· DESAFIANTE VENCENDO: Ocupará a posição do desafiado antes do desafio.
· DESAFIANTE PERDENDO: Perderá duas posições.
· DESAFIADO VENCENDO: Permanecerá na mesma posição.
· DESAFIADO PERDENDO: Ocupará a posição do desafiante antes do desafio.
· REGRA GERAL: Qualquer tenista pode desafiar até o limite de 5 posições acima do
numero de sua posição.
6. MARCAÇÃO DOS JOGOS
· Na primeira semana de cada mês, será feita a chamada dos tenistas desafiantes,
obedecendo-se a ordem de inscrição no Livro de Desafios.
· O Desafio só pode ser marcado pessoalmente pelo tenista desafiante.
· O tenista desafiante deve estar em dia com o pagamento da mensalidade do
Clube para marcar Desafio.
· O tenista só poderá desafiar ou ser desafiado se não estiver com jogo marcado,
seja como desafiante ou desafiado.
7. SISTEMA DOS JOGOS
· Um jogo inicial mensal será agendado pela coordenação do ranking, que não
poderá ser desmarcado ou prorrogado e que será marcado com jogadores com posições
imediatamente superiores aos desafiantes. Este jogo, caso seja de interesse dos
jogadores, poderá ser antecipado, desde que seja de concordância mútua entre os
jogadores e comunicar previamente ao coordenador;

· Outros jogos serão de acordo com o item 4;
· Um jogador poderá desafiar outro jogador com no máximo cinco posições acima,
ou cinco posições abaixo;
· Os três primeiros colocados do ranking poderão desafiar até cinco posições
abaixo;
· Um jogador poderá desafiar até três vezes em um mês, sendo no mínimo o
desafio feito pela comissão. No caso de derrota em dois desafios, não poderá desafiar
novamente nesse mês;
· Nenhum jogador poderá recusar um desafio;
· O vencedor da partida deve comunicar por escrito o resultado para a
coordenação do ranking;
· Os jogos de Desafios serão realizados aos sábados e domingos em todas as
quadras de saibro do Tênis Clube, dependendo da disponibilidade dos jogadores em
outros dias e horários;
· Os horários para os jogos de Desafios são: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 e
17:00 horas;
· Haverá tolerância máxima de 15 minutos para os tenistas, contados a partir do
horário oficial marcado para o jogo;
· Em caso de W.O. duplo, o desafiante cairá duas posições e o desafiado cairá para a
posição do desafiante anterior ao desafio;
· Os jogos serão disputados em um set profissional até 8 games com vantagem, se
houver empate em 7 x 7, será disputado um tie-brake de 7 pontos;
· Não será admitido, mesmo de comum acordo, que o jogo seja disputado de
forma diferente da fixada no item acima; e
· As bolas, novas e de uma das marcas homologadas pela ITF deverão ser
fornecidas pelo desafiante.

8. CANCELAMENTOS
· Os jogos poderão ser cancelados/suspensos somente nas seguintes
circunstâncias:
a) Impedimentos do uso da quadra por motivo de força maior ( energia, chuva,
etc.).
b) O cancelamento/suspensão deverá ser determinado somente pela comissão de
desafios, não podendo, em hipótese alguma, ser determinado pelos tenistas. No caso se
suspensão (jogo em andamento), deve-se anotar o resultado parcial para continuação
do jogo, placar, quem está sacando, lado de cada jogador.
c) O desafiante ou desafiado tiver jogos de torneio da Federação Paulista de Tênis
(federados) ou CBT (confederados).
d) O jogo cancelado por motivo dos itens 8 A e C terá continuação no domingo
subseqüente ao dia do jogo cancelado, no mesmo horário da data original do desafio.
e) Caso o jogo tenha sido suspenso (interrompido), ele deverá ser reiniciado a
partir da situação em que o jogo anterior foi paralisado, mesmo placar, mesmo sacador.

9. RANKING INICIAL
· O ranking inicial foi feito através do torneio que foi realizado no período de 19 a 28
de novembro de 2009.

10. INCLUSÃO NO RANKING APÓS O SEU INÍCIO
· O jogador deverá fazer sua inscrição com o coordenador do ranking.
· O tenista poderá desafiar qualquer tenista que desejar, se perder o jogo cairá
automaticamente para a última colocação.
· Caso haja um prévio conhecimento do nível técnico do tenista, a Comissão
Técnica, a seu exclusivo critério, poderá classificar o tenista.
· Tenistas principiantes, será incluso automaticamente em último lugar no ranking.

11. EXCLUSÃO DO RANKING
· O tenista será excluído do ranking quando pedir afastamento, mesmo que
temporário (mínimo 4 meses).
· Por solicitação do tenista, por qualquer motivo, desde que por prazo mínimo de 4
meses.
· No retorno deste tenista ao ranking, será aplicado o previsto no item 10.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
· O desempate para a classificação do ranking obedecerá ao critério abaixo:
i. Confronto direto
ii. Número de vitórias
iii. Saldo de games
iv. Sorteio;
· A seleção de jogadores/equipes para torneios é de responsabilidade exclusiva da
Comissão de tênis e restigiará, sempre que possível, a classificação no ranking;
· A Comissão de Tênis poderá remanejar a qualquer tempo e ao seu critério,
qualquer tenista no Ranking, para uma melhor adequação técnica;
· A estrutura e desenvolvimento do ranking pressupõem interesse dos
participantes. Deste modo, os tenistas devem empenhar-se em tomar conhecimento
dos desafios e cumpri-los rigorosamente;
· Para o bom andamento dos jogos, sugere-se que sejam adotadas as seguintes
práticas: O tenista sacador deve pronunciar em voz alta a contagem, no momento
anterior a cada saque; a marcação de bolas (boas ou ruins) é feita pelo tenista (e somente
por ele) que ocupa a parte da quadra onde se deu a decisão do ponto;
· As sugestões deverão ser encaminhadas ao Coordenador do ranking. A comissão
de tênis analisará a implementação;
· Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do ranking e/ou comissão
de tênis;

· O regulamento acompanhará as normas da FPT, sendo que o coordenador do
ranking efetuará as intervenções que achar necessária, durante os jogos e/ou durante o
ranking;
· O regulamento poderá sofrer alterações conforme avaliações do coordenador e
aprovação da comissão de tênis; e
· Todos os casos não previstos neste regulamento ou nas situações em que haja
dúvidas entre os tenistas deverão ser resolvidos por um dos membros da comissão de
Desafios. Esta pessoa tem o poder de decidir todas as situações relativas ao desafio,
como cancelar/suspender ou não o desafio por motivo de chuva, resolver disputas de
pontos ou qualquer impasse entre os tenistas que necessitem de auxílio externo. Os
tenistas devem acatar as decisões dos membros da Comissão, sob pena de aplicação do
código disciplinar, caso necessário.

13. ESTE REGULAMENTO PODERÁ SER MODIFICADO A QUALQUER TEMPO.
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