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As inscrições para o Ranking vão de 26/01/2018 até 25/02/2018,
confirmação da inscrição através da comprovação de pagamento do valor
da inscrição.
O ranking será dividido em 03 (três) categorias, A, B e C sendo que a
comissão organizadora pode a qualquer momento remanejar algum jogador
para outra categoria, com o propósito de adequar o nível dos tenistas e
promover jogos competitivos, objetivando o crescimento técnico e pessoal
dos participantes.
Em todas as categorias o prazo para realização dos jogos é
impreterivelmente de 15 (quinze) dias corridos a partir da data marcada na
tabela de jogos a ser divulgada posteriormente via e-mail, grupo de tênis no
aplicativo Whatsapp, site da Soges e página do facebook do departamento
de tênis, após o prazo de encerramento das inscrições.
Ficam responsáveis pelas bolas do jogo, os tenistas envolvidos na partida,
as bolas devem estar em perfeitas condições de uso com até 04 jogos de
uso.
A forma de disputa será 02 Set’s longos e em caso de empate um tie break
até 10 com diferença de 02.
Na fase inicial do ranking serão realizados jogos todos contra todos dentro
de cada grupo nas respectivas categorias, classificando-se os 08 primeiros
colocados de cada grupo para um “mata-mata” final, torneio a ser definido
no decorrer do mês de Novembro.
No final do período de disputa do ranking, os 2 últimos colocados na
categoria A são rebaixados para a categoria B, assim como os 02 melhores
colocados na categoria B são promovidos a categoria A, da mesma forma

com a categoria C, sendo promovidos a categoria B os 2 melhores
colocados.
Cada partida vencida por 2x0 resultará no saldo de 03 pontos para o
vencedor, partida vencida por 2x1 resulta em 02 pontos para o vencedor.
Em caso de W.O será computado o resultado de 6x0 6x0 automaticamente,
somando 03 pontos o jogador vencedor e (– 1) ponto para o jogador
responsável pelo W.O.
Os jogos deveram ser marcados entre os envolvidos e para a determinação
do W.O deverá haver a devida comprovação de que houve a tentativa de
agendamento da disputa por uma das partes.
Serão aceitos como comprovação de intenção da marcação dos jogos, envio
de e-mail, conversa via Whatsapp, contato via aplicativo Woby, mensagem
de texto (SMS). No caso de 02 tentativas sem retorno por parte do outro
tenista envolvido, será aplicado o W.O.
O tenista que der 3 W.O será automaticamente desclassificado.
Não haverá data marcada para os jogos, ou seja, os tenistas deverão em
comum acordo, definir a data e hora do jogo, conforme for melhor para
ambos.
O custo de inscrição para o ranking é de R$ 60,00 (Sessenta reais) por
tenista, devendo o valor ser pago na secretaria do clube mediante
recebimento de recibo comprobatório. O pagamento deve ser efetuado
antes do primeiro jogo marcado e o tenista que realizar a partida sem a
quitação do valor de inscrição, automaticamente perde os pontos adquiridos
em caso de vitória, sendo beneficiado o outro tenista, se este estiver em dia
com a secretaria do clube.
As inscrições devem ser feitas diretamente com o coordenador do Ranking
– Adriano Volkmer pelo telefone/whatsapp 51- 982408282. A informação
dos resultados fica a cargo do vencedor da partida em até 48 horas da
realização da partida, na portaria do clube ou diretamente ao coordenador
do Ranking.
O término do ranking será até o final do mês de outubro, estando previsto
um torneio entre os 08 classificados de cada categoria e um evento para o
encerramento das atividades na segunda quinzena de novembro.

Sugestões, reclamações ou qualquer informação ou comunicado relativos
ao ranking, devem ser enviados diretamente ao coordenador do Ranking.

