XXXVII TORNEIO DE NATAL - 2014
Do Torneio:
O torneio será disputado de 2ª a 6ª Classe, de acordo com a classificação interna do
departamento.
Serão considerados provas oficiais as que reúnam tenistas com mais de 30 anos. Cada
classe, será dividida em “A” e “B”, sendo a primeira para tenistas com idade de 30 a 49
anos e a segunda para tenistas com idade igual ou superior a 50 anos (será considerado o
ano de nascimento. Ex: 1964 = 50 anos, independente do dia e mês).
Acontecerão ainda às disputas Especiais, destinadas a tenistas até 29 anos, sendo, chave
A para tenistas de 1ª e 2ª classe, chave B para tenistas de 3ª e 4ª classe, chave C para
tenistas de 5ª e 6ª classe. Enquanto a Especial – Duplas Recreativas, será para tenistas
com 55 anos ou mais, desde que a soma das idades dos parceiros seja superior a 120
anos.
Serão disputadas provas de simples e duplas. As provas “ Oficias “ tanto de simples e
duplas obedecerão a configuração acima. Nas provas “Especiais”, a simples segue o
acima descrito, porém nas duplas, a formação terá que observar as seguintes somas de
classes: 1ª e 2ª cl – soma 3 ou mais, 3ª e 4ª cl – soma 7 ou mais, 5ª e 6ª cl – soma 11 ou
mais.
Para realização da prova é necessário um mínimo de 5 tenistas. Caso o numero de
inscritos seja inferior, os inscritos serão automaticamente incluídos nas respectivas
provas acima.
Cada tenista poderá participar de duas provas (Uma simples e uma dupla),
exclusivamente em sua classe, de acordo com a classificação interna e ano de
nascimento. Excepcionalmente é permitido participar da 3ª prova, desde que esta seja a
“Dupla Recreativa”.
Dos Grupos – Simples – Categorias: A, B e Especias:
a) ATÉ 10 PARTICIPANTES
a.1) FASE ELIMINATÓRIA
Forma – se um único grupo, jogando um contra todos. Classificam-se para a fase
final, os 04 (quatro) primeiros colocados do grupo.
a.2) FASE FINAL
Forma – se um grupo (I) com quatro (4) tenistas, jogando um contra todos. O
primeiro colocado será declarado Campeão e o segundo Vice.

b) 11 A 16 PARTICIPANTES

b.1) FASE ELIMINATÓRIA
Forma - se por sorteio dirigido, dois grupos com os tenistas necessários, jogando
um contra todos. Classificam-se para a Fase Final os três (03) primeiros
colocados dos grupos.
b.2) FASE SEMIFINAL
Grupo de seis (6) classificados na fase eliminatória, divididos por sorteio
dirigido em dois grupos (II, III) com três (03) tenistas em cada grupo. O sorteio
irá dirigir os campeões, um para cada grupo, os vices da mesma forma, porém
em grupos diferentes a da fase eliminatória, os demais serão sorteados
priorizando até que possível que não encontrem – se com os mesmos tenistas da
primeira fase. Classificam-se para a final, o primeiro e segundo colocado de cada
grupo.
b.3) FASE FINAL
Joga o primeiro colocado do Grupo “II" contra o segundo colocado do grupo
"III" e o segundo colocado do grupo “II” contra o primeiro colocado do Grupo
“III”. Os vencedores disputarão 1º e 2º lugares.
c) 17 A 24 PARTICIPANTES

c.1) FASE ELIMINATÓRIA
Forma-se por sorteio dirigido três (03) grupos com os tenistas necessários,
jogando-se em cada grupo, um contra todos. Classificam-se para a final, os três
primeiros colocados de cada grupo.
c.2) FASE SEMIFINAL
Grupo de nove (9) classificados na Fase Eliminatória, divididos por sorteio
dirigido em dois (02) grupos (IV, V), com quatro tenistas em um grupo e outro
com cinco. O sorteio irá dirigir os campeões e o segundo melhor colocado, dois
para cada grupo desde que o segundo colocado não encontre tenista com quem já
tenha cruzado na fase eliminatória, os outros dois vices da mesma forma, porém
em grupos diferentes a da fase eliminatória, os demais serão sorteados
priorizando até que possível que não encontrem – se com os mesmos tenistas da
primeira fase.Classificam-se para a final, o primeiro e segundo colocado de cada
grupo.
c.3) FASE FINAL
Joga o primeiro colocado do Grupo “IV" contra o segundo colocado do grupo
"V" e o segundo colocado do grupo “IV” contra o primeiro colocado do Grupo
“V”. Os vencedores disputarão 1º e 2º lugares e os perdedores o 3º lugar.

d) ACIMA DE 24 PARTICIPANTES
d.1) FASE ELIMINATÓRIA
Forma-se por sorteio dirigido, quatro (04) grupos com os tenistas necessários,
jogando em cada grupo, um contra - todos. Classificam-se para a Fase Semifinal
os três (03) primeiros colocados de cada grupo.
d.2) FASE SEMIFINAL
Grupo de doze (12) classificados na Fase Eliminatória, divididos por sorteio
dirigido em quatro (04) grupos (VI, VII, VIII, IX), com três (03) tenistas em cada
grupo. O sorteio irá dirigir os campeões, um para cada grupo, os vices da mesma
forma, porém em grupos diferentes a da fase eliminatória, os demais serão
sorteados priorizando até que possível que não encontrem – se com os mesmos
tenistas da primeira fase.Classificam-se para a Fase Final o primeiro colocado de
cada grupo.
d.3) FASE FINAL
Jogam os vencedores dos grupos VI e VII e os dos grupos VIII e IX; os
vencedores disputarão os 1º e 2º lugares e os perdedores disputarão o 3º lugar.
Obs. Em casos de força maior, poderão haver substituições nas fases semifinal e
final. Nestas situações, os substitutos, serão aqueles que tenham a melhor
colocação dentro do grupo do tenista substituido.
Dos Grupos – Duplas – Categorias: A, B e Especias:

a) ATÉ 08 DUPLAS
a.1) FASE ÚNICA
Forma – se um único grupo, jogando um contra todos. O primeiro colocado será
declarado Campeão e o segundo será reconhecido Vice campeão.

b) 09 A 16 DUPLAS
b.1) FASE CLASSIFICATÒRIA
Forma - se por sorteio dirigido, dois grupos com os tenistas necessários, jogando
um contra todos. Classificam-se para a Final o primeiro colocado de cada grupo.
b.2) FASE FINAL
Os dois (2) classificados disputam uma partida final, ficando o vencedor com o
título de Campeão e o perdedor será aclamado Vice campeão.

c) ACIMA DE 17 DUPLAS
c.1) FASE CLASSIFICATÓRIA
Forma-se por sorteio dirigido três (03) grupos com os tenistas necessários,
jogando-se em cada grupo, um contra todos. Classificam-se para a final, o
primeiro colocado de cada grupo.
c.2) FASE FINAL
Forma – se um grupo com três (3) tenistas, jogando um contra todos. O primeiro
colocado será declarado Campeão e o segundo será aclamado Vice campeão.

Da Pontuação

Para se obter a classificação dos tenistas nas Fases Eliminatórias e Semifinais, será
considerada o número de vitórias de cada participante.
Caso haja empate entre os concorrentes, em alguma das Fases, serão considerados os
critérios abaixo para desempate (dois empatados, simples confronto direto). Sempre que
houver empate entre mais de dois tenistas, serão aplicados os critérios abaixo para
apurar o classificado. Tão logo isto aconteça o processo se encerra. Para apuração de
mais um classificado, será instalado novo processo e assim sucessivamente tantas vezes
quanto necessário. Sempre que no processo volte a ficar empatados dois tenistas,
imediatamente será observado o critério de confronto direto.
Empate entre dois :
- CONFRONTO DIRETO
Empate entre tres ou mais:
- NÚMERO DE VITÓRIAS
- SALDO DE SET'S
- SALDO DE GAMES
- SORTEIO (a persistir o empate)
Obs. Se durante o desempate entre três ou mais jogador, vierem a ficar
empatados novamente dois tenistas, imediatamente valerá o confronto direto.
Os tenistas que não realizarem a metade de seus jogos mais um jogo, terão todos seus
resultados cancelados. Em caso da divisão ter resultado fracionado, será considerado o
número cheio imediatamente inferior (9 dividido por 2 = 4,5 + um jogo = 5,5,
considerar – se –a 5 jogos). Não serão considerados como resultados os jogos que
tenham como resultado W.O – duplo e ou O. W.
Obs. No caso do W.O. será considerado como resultado 6/0 6/0, para efeito de
contagem de sets e games.

Das Datas
27 DE SETEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2014
Torneio Relâmpagos
Serão em dias determinados (27.09, 18.10, 01.11 e 06.12) e a formatação será
divulgada no dia do evento.
Dos Participantes
Os associados participantes terão que estar devidamente em dia com suas
obrigações para com o clube, tão pouco poderão estar cumprindo qualquer
punição. Poderão participar convidados não sócios, de interesse do (s)
patrocinador (es), devidamente autorizados pela comissão.
Das Taxas
Inscrição R$ 100,00 (cem reais)
*Será debitado a partir do momento da inscrição, independentemente do tenista
participar ou não do evento.
Eventos R$ 50,00 (cinquenta reais).
* O optante terá o direto de participar exclusivamente do evento.
ÚNICO: Todos os débitos serão lançados no cartão Graciosa.
Dos Jogos
Os jogos devem ser realização na ordem determinada pela chamada.
Os jogos serão disputados em melhor de três sets normais, com tie – break em
todos os sets (6/6).
Os tenistas terão que realizar seus jogos até, impreterivelmente, a data limite
marcada.
A data limite somente será alterada, quando chover neste dia. Nestas
circunstâncias os jogos ficam automaticamente transferidos para o dia seguinte,
observando – se os mesmos horários.
Premiação.
Simples – Troféus:
até 5 jogadores – 1 troféu (Campeão)
6 a 16 jogadores – 2 troféus (Campeão e Vice Campeão)
17 ou mais jogadores – 3 troféus (Campeão, Vice e 3º Colocado)

- Duplas – Medalhas - campeões e vices.
Resultados dos Jogos
Deve ser comunicado pelos vencedores, até o dia limite, à Secretaria de Tênis em
súmula própria, que poderá ser encontrada na Secretaria de Tênis ou no vestiário
masculino de tênis.
Caso "NÃO" exista acordo entre os tenistas com relação a "data/dia ou horário",
cabe ao(s) tenista(s) que “NÃO” estiverem "De Acordo" comparecerem a
secretaria (simples - um tenista / dupla - os dois parceiros), no horário oficial
(18h30m + 15mm - tolerância = 18h45mm), para preenchimento da súmula.
Na manhã seguinte a data oficial, caso não haja registro de resultado do jogo, a
secretaria aplicará W.O - Duplo (que é irreversível).
Requerimentos
Qualquer tentativa de retardamento deve ser documentada junto à secretaria.
Requerimentos para alteração de datas / dias e horários, só serão apreciados pelo
conselho, quando houver comum acordo "Prévio" entre todos os tenistas
envolvidos e o motivo for de "Força Maior". O prazo Maximo de adiamento é
até dois dias antes do jogo seguinte, caso contrário será aplicado WO ou WO
duplo. Sugerimos que na data oficial o(s) tenista(s) que estejam concordando
com o adiamento, apliquem WO preventivo, preenchendo a sumula junto a
secretaria de tênis, com a ressalva que caso o jogo venha acontecer, prevalecerá
o resultado do jogo, evitando assim WO duplo.

Os casos omissos serão:
Em primeira instância será consultado o “Regulamento Masculino”.
Na seqüência o assunto ser encaminhado ao Conselho: Attilio Comodo Neto,
Guilherme Freitas, Gustavo Milani, Guilherme Lobo, Julio Alvarez, Marcos
Simões, Roberto Freitas e Rafael Kompatscher.

