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1 | DENOMINAÇÃO, INÍCIO E PARTICIPAÇÃO 

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

TORNEIO INTERNO DE SIMPLES DE TÊNIS CTC que se regerá pelas disposições seguintes; 

1.2 | O campeonato iniciará no dia 01/09/2020, com término em 31/10/2020; 

1.3 | O campeonato é dividido pelas seguintes Classes: 
 

1ª CLASSE 

2ª CLASSE 

3ª CLASSE 

4ª CLASSE 

5ª CLASSE 

CLASSE INICIANTES 

CLASSE FEMININA 

 
1.4 | Em todas as categorias, a fórmula de disputa será com fase de grupos e mata-mata 

nas fases finais; 

1.5 | Não haverá adiamento de jogos; 

1.6 | O tempo de espera para dar o WO na competição é de 15 minutos; 

 

2 | INSCRIÇÕES 

2.1 | A taxa de inscrição será de 5 quilos de alimentos não perecíveis, que deverão ser 

entregues na secretaria do CTC; 

2.2 | Em jogos do Torneio Interno de Simples de Tênis, não terá a cobrança de luz; 

 

3 | RODADAS 

3.1 | Em todas as classes o prazo para a realização dos jogos é de 30 dias a partir da data 

marcada na tabela de jogos na fase de grupos, 15 dias para as quartas de finais, 7 dias 

para as semifinais e 7 dias para as finais; 

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

contato com os seus adversários e combinarem o melhor dia e horário para ambos; 
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3.3 | 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; 

3.4 | Caso o jogo não ocorra no prazo estipulado, descumprindo as datas, os jogadores 

deverão comunicar o Setor de Esportes do Clube o motivo; 

3.5 | O resultado dos confrontos devem ser repassados para o Setor de Esportes, 

independente do vencedor ou perdedor da partida; 

3.6 | O campeonato será programado através do sistema Wobyplay; 

 

 

 

4 | REGRAS 

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

Vermelha, Azul e Prince Verde; 

4.2 | As bolas do confronto serão definidas em um sorteio antes da partida entre os dois 

jogadores, lembrando que as bolas deverão ser novas ou em um bom estado (sendo em 

comum acordo dos atletas); 

4.3 | Caso os atletas que devem se enfrentar não joguem até o prazo estipulado, serão 

retirados dois sets de cada atleta; 

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

sem aviso prévio para o jogo marcado;  

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

para o jogo; 

4.6 | Todos os jogos serão disputados em melhor de 3 sets com “no ad”; 

4.7 | Os atletas devem respeitar as normas de segurança impostas pelo decreto 

municipal em função da Covid-19 (medir a temperatura na entrada do clube, uso de 

máscara, higienização dos materiais, retirada imediata após o jogo das dependências do 

clube); 

4.8 | A competição poderá ser suspensa por motivo de força maior, com a relação a 

Covid-19; 
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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; 
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Lajeado, 13 de agosto de 2020. 


