REGULAMENTO DO RANKING DE TÊNIS - SOGES 2017
O Ranking será dividido em 04 (quatro) categorias, sendo elas A, B, C e
Master, 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.
Por apresentar números de inscritos em maior ou menor número, as
Categorias terão prazos diferentes para realização dos jogos, sendo que a
realização dos mesmos deverá impreterivelmente ocorrer nos prazos
indicados nas tabelas de jogos.
Ficam responsáveis pelas bolas do jogo, os tenistas envolvidos na partida,
sendo que as bolas devem estar em perfeitas condições de uso com até 04
jogos de uso. São indicações de bolas as das seguintes marcas: Prince,
Wilson, Tretorm, BabolatChampionship.
A forma de disputa será melhor de 3(três) SET’S, sendo o último no
formato tie-break.
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 caso da Categoria Master, somente
classificar-se-ão os 04 primeiros.
No final do período de disputa do ranking, os 2 últimos colocados na
categoria A serão rebaixados para a categoria B, assim como os 02
melhores colocados na categoria B serão promovidos a categoria A, da
mesma forma com a categoria C, sendo promovidos a categoria B os 2
melhores colocados, e rebaixados os dois últimos da B.
Cada partida vencida por 2x0 resultará no saldo de 03 pontos para o
vencedor. No caso do perdedor vencer 01 set, este ganhará 01 ponto, e o
vencedor os mesmos 03 pontos.
Em caso de W.O será computado o resultado de 6x0 e 6x0
automaticamente, somando 03 pontos o jogador vencedor e – 6 (menos
seis) pontos para o jogador que der W.O.

Os jogos deverão 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.
O tenista que der 2 W.O.’s 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, respeitados os limites estabelecidos para a ocorrência do confronto,
conforme tabela.
É dever do vencedor da partida de realizar a comunicação do resultado da
partida imediatamente após o final da mesma (conforme prazo abaixo), via
e-mail ou whatsapp ao respectivo Coordenador da Categoria.
Resultados não informados até o último dia da rodada serão considerados
WO.
O custo de inscrição para o Ranking é de R$ 20,00 (vinte reais) por tenista,
devendo o valor ser pago ao Coordenador da devida Categoria até o dia do
primeiro jogo. O tenista que realizar apartida 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 (favor comunicar o
Coordenador acerca da forma de pagamento).
As inscrições, pagamento das inscrições e informação dos resultados,
eventuais dúvidas, devem ser direcionados diretamente aos
Coordenadores das respectivas categorias, sendo obrigatória a informação
do resultado em até 48 horas da realização da partida.
Sugestões, reclamações ou qualquer informação ou comunicado relativos
ao Ranking, devem ser enviados diretamente ao Coordenador da respectiva
categoria. A forma oficial de comunicação é exclusivamente via e-mail.

Coordenadores do ranking 2017
Categoria A – Jeferson Baixer (rankingsogesa@gmail.com)
Categoria B – Tales Oviedo (rankingsogesb@gmail.com)
Categoria C – Samuel Höfler (rankingsogesc@gmail.com)
Categoria Master – Kiko (sogestenis@gmail.com)

