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1 | DENOMINAÇÃO, INÍCIO E PARTICIPAÇÃO 

1.1 | O Departamento de Tênis, no uso de suas atribuições, institui o REGULAMENTO 

DO  RANKING DE TÊNIS CTC 2021 ENGEMORI / ÁGUA DA PEDRA, que se regerá pelas 

disposições seguintes; 

1.2 | O campeonato iniciará no dia 22/04/2021; 

1.3 | O campeonato é dividido pelas seguintes Classes: 
 

1ª CLASSE MASCULINA 

2ª CLASSE MASCULINA 

3ª CLASSE MASCULINA 

4ª CLASSE MASCULINA 

5ª CLASSE MASCULINA 

1ª CLASSE FEMININA 

2ª CLASSE FEMININA 

CLASSE INICIANTES 

1.3 | Na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe Masculina e 2ª Classe Feminina, a fórmula de disputa 

será de todos contra todos em turno único; 

1.4 | Na 1ª Classe Feminina a fórmula de disputa será de todas contra todas, após fase 

classificatória, serão divididos em séries ouro e prata; 

1.5 | Na 5ª Classe serão quatro grupos com 12 atletas em cada grupo, sendo sorteados 

aleatoriamente, após fase classificatória, serão divididos em séries ouro, prata e 

bronze; 

1.7 | Na categoria Iniciantes serão dois grupos com 14 atletas em cada, sorteados 

aleatoriamente, após fase classificatória, serão divididos em séries ouro, prata e 

bronze;  

1.8 | Não haverá adiamento de jogos; 

1.9 | O término das rodadas do campeonato será sempre na sexta-feira; 

2.0 | Quem for rebaixado, no ano seguinte não poderá jogar o Qualifying da categoria 

que jogou no ano do rebaixamento; 

2.1 | O tempo de espera para dar o WO no Ranking é de 15 minutos; 
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2 | INSCRIÇÕES 

2.1 | O custo do Ranking será de R$ 120,00, parcelado em três vezes, através do débito 

em conta ou boleto bancário (custo R$5,00), sendo nos respectivos vencimentos 

10/06, 10/07 e 10/08/2021 a primeira, segunda e terceira parcela. 

2.2 | Em caso de desistência após o inicio do campeonato, será cobrado metade da 

taxa de inscrição do atleta desistente; 

2.3 | Cada jogador inscrito no Ranking CTC, ganhará uma camiseta;  

2.4 | Em jogos do Ranking, não terá a cobrança de luz; 

3 | RODADAS 

3.1 | Em todas as classes o prazo para a realização dos jogos será a partir da data 

marcada na tabela de jogos abaixo; 

3.2 | A 1ª e 2ª rodada terão um prazo maior para serem jogadas devido ao adiamento 

para o inicio do Ranking, especificamente terão o prazo limite até 20/08/2021 para 

serem jogadas, quando se encerra a 10ª rodada, conforme descrito na tabela de jogos 

abaixo; 

3.3 | Não haverá data marcada para os jogos, ou seja, os atletas deverão entrar em 

contato com os seus adversários e combinar o melhor dia e horário para ambos, 

deverão também, realizar a reserva da quadra, realizando o confronto dentro dos 

prazos estabelecidos para cada rodada; 

3.4 | Caso a partida não tenha terminado até o final do horário da reserva da quadra, 

os atletas deverão liberar a quadra, e combinar uma nova data e horário para o 

término do jogo; 

3.5 | Caso o jogo não ocorra no prazo estipulado (tabela de datas) descumprindo as 

datas, os jogadores deverão comunicar o Setor de Esportes do Clube e informar o 

motivo; 

3.6 | O término do Ranking será no final de novembro, sendo realizado o Torneio 

Finals (8 melhores de cada classe), no primeiro final de semana do mês de dezembro; 
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3.7 | Datas do final de cada rodada na tabela abaixo: 

1ª - 25/03  a  16/04  
        (rodada adiada/ atrasada) 

 

10ª - 22/07  a  20/08  
          (limite para rodadas atrasadas) 

 

  

2ª - 08/04  a  30/04  
        (rodada adiada/ atrasada) 

11ª - 05/08  a  03/09 

 3ª - 22/04  a  14/05 

 

12ª - 19/08  a  17/09 

 
4ª - 06/05 a  28/05 

 

13ª - 03/09  a  01/10 

 
5ª - 13/05  a  11/06 

 

14ª - 16/09  a  15/10 

 
6ª - 27/05 a  25/06 

 

15ª - 30/09  a  29/10 

1 
7ª - 10/06  a  09/07 

 

16ª - 14/10  a  12/11 

8ª - 24/06  a  23/07 

 

17ª - 28/10  a  26/11 

 

  

9ª - 08/07  a  06/08  

 

 

4 | REGRAS 

4.1 | Bolas para os jogos: Wilson Vermelha, Verde, Tretorn Amarela e Pro Court, Head 

Vermelha, Azul e Prince Verde; 

4.2 | O atleta que estiver do lado esquerdo da tabela de jogos será o responsável pelas 

bolas do jogo; 

4.3 | O WO será caracterizado neste campeonato como o não comparecimento do 

atleta sem aviso prévio para o jogo marcado;  

4.4 | Em caso de WO será lançado menos 6 pontos para o atleta que não compareceu 

para o jogo; 

4.5 | O atleta que der dois WOs no campeonato será desclassificado; 

4.6 | Caso os atletas que devam se enfrentar não joguem até o prazo estipulado, serão 

retirados dois sets de cada atleta; 

4.7 | Todos os jogos serão disputados no formato 2 Sets com “no ad”, caso haja 

empate, um Super Tiebreak até 10 pontos; 

4.8 | O atleta que não jogar 50% dos jogos do Ranking, independente de lesão, será 

rebaixado. Sendo acrescentado no número de rebaixados para o ano seguinte; 

4.9 | Na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Classe Masculina os quatro últimos colocados no Ranking geral 

cairão de Classe; 

5.0 | A partir da  2ª, 3ª, 4ª e 5ª Classe Masculina os três primeiros colocados subirão 

automaticamente de Classe, restando uma vaga em aberto para as respectivas Classes, 
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1ª, 2ª, 3ª  4ª Classe Masculina para ser preenchida  pelo Torneio Qualifying de Tênis do 

próximo ano; 

5.1 | Na 2ª Classe Feminina as quatro primeiras colocadas subirão para a 1ª Classe 

Feminina do Ranking em 2022; 

5 | CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 | 1º Jogos; 2º Vitórias; 3º Derrotas; 4º Sets Pró; 5º Sets Contra; 6º Saldo de Sets; 7º 

Pontos; 

6 | CRITÉRIOS DE DESEMPATE       

6.1 | 1º Números de vitórias; 2º Saldo de Sets; 3º Saldo de Games; 4º Confronto 

Direto;           

7 | PONTUAÇÃO   

7.1 | Vitória = 3 pontos; Derrota = 0 pontos; Derrota tendo vencido 1 SET = 1 ponto; 

8 | LEGENDA  

8.1 | J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SP = sets pró; SC = sets contra; SS = saldo de 

sets; P = pontos; 

9 | PATROCINADORES 

9.1 | No ano de 2021 o Ranking CTC de Tênis conta com o patrocínio da ENGEMORI 

CONSTRUTORA e da ÁGUA DA PEDRA; 

 
  
 

 
 
 
    Gabriel Scheuer de Carvalho          Pedro Corrêa 

Vice-presidente de Esportes    Diretor de Tênis 
 

 
 
 
 
 
 

Lajeado, 19 de abril de 2021. 


