REGULAMENTO RANKING DE TÊNIS SOGES 2020

1 - O ranking 2020 será dividido em 03 (três) classes masculinas (1°,
2°, 3°), 1 (uma) classe feminina e 1 (uma) classe master.
2 - Em todas as categorias o prazo para realização dos jogos é
impreterivelmente 10 (dez) dias corridos a partir da data marcada na tabela
de jogos divulgada e constante no site da Soges e página do facebook do
departamento de tênis.
3 - Ficam responsáveis pelas bolas do jogo os tenistas envolvidos nos
jogos, as bolas devem ser padrão Championship e estar em perfeitas
condições de uso com até 03 jogos de uso.
4 – Ficam responsáveis pela arrumação da quadra (pano, limpeza de
fitas e água – quando necessário) ANTES do jogo os tenistas envolvidos na
partida.
5 – Somente são permitidos calçados apropriados para a prática do
tênis em quadra de saibro (sob pena de advertência).
6 - A forma de disputa será 02 Set’s com No-ad e em caso de empate
um super tiebreak até 10 com diferença de 02 pontos.
7 - Tenistas novos que ingressarem no ranking deverão
obrigatoriamente se inscrever na 3°classe.

8 - A forma de disputa do ranking será de pontos corridos, serão
realizados jogos todos contra todos e o maior pontuador de cada classe será
o campeão.

OBS: A 3ª CLASSE SERÁ DIVIDIDA EM 4 GRUPOS E
CLASSIFICARÃO OS 4 PRIMEIROS DE CADA GRUPO
REALIZANDO (OITAVAS, QUARTAS, SEMIFINAL E FINAL)
9 - No final do período de disputa do ranking 2020, em função do
COVID-19, os 2 últimos colocados na 1° classe NÃO serão rebaixados
para a 2° classe, porém, os 2 melhores colocados na 2° classe serão
promovidos à 1°classe, da mesma forma os 2 melhores colocados na
3°classe serão promovidos à 2° classe e os 2 últimos colocados na 2°classe
NÃO serão rebaixados à 3°classe.
10 - Cada partida vencida por 2x0 resultará no saldo de 03 pontos
para o vencedor, partida vencida por 2x1 resulta em 03 pontos para o
vencedor e 01 ponto para o perdedor.
11 - Os jogadores envolvidos na partida devem encerram o jogo
dentro do horário reservado e em caso de não terminar a partida, devem
agendar nova data para terminar o jogo (dentro do prazo inicial de 10 dias).
Não será concedido nenhum prazo adicional, caso não seja remarcado outro
horário para finalização da partida será concedida a vitória ao jogador que
saiu com melhor resultado.
12 - 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.
13 - Não haverá data marcada para os jogos, os jogos deveram ser
marcados entre os envolvidos para combinarem o melhor dia e hora para a
realização da partida. Para a determinação do W.O deverá haver a devida
comprovação de que houve a tentativa de agendamento da disputa por uma
das partes.
14 - Para as partidas do ranking é permitida a marcação de quadras
antecipada dentro da semana do jogo, devendo obedecer os seguintes
critérios:
* Quarta-feira 18:00 19:30 21:00
* Quinta-feira 18:00 19:30 21:00
* Sexta-Feira 18:00 19:30 21:00
* Sábado 16:30 18:00 19:30 21:00
* Domingo 16:30 18:00 19:30 21:00

*** Não serão permitidas reservas antecipadas em NENHUM outro dia e
horário diferentes dos listados acima.
15 - 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.
16 - Cada tenista inscrito no ranking receberá uma camiseta
conforme o tamanho informado previamente.
17 - O custo de inscrição para o ranking é de R$ 80,00 (Oitenta reais)
por tenista, devendo o valor ser pago na secretaria do clube. 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.
18 - Para participar do ranking o tenista deve estar em dia com suas
obrigações junto ao clube.
19 - As inscrições devem ser feitas somente na secretaria do clube. 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 na
secretaria.
20 - O término do ranking será até o final do mês de DEZEMBRO.
Sugestões, reclamações ou qualquer informação ou comunicado relativos
ao ranking, devem ser enviados diretamente a secretaria do clube pelo email soges@soges.com.br

