RANKING INTERNO DE TÊNIS DUPLAS
1 – O Ranking será disputado mensalmente;

2 – A cada mês a disputa será entre Par x Impar, Impar x Par...;
3 – Para efeito de classificação, a pontuação será da seguinte forma:
3.1. Vitória – 5 pontos
3.2. Derrota – 2 pontos
3.3. Vitória por W.O – 4 pontos
3.4. Derrota por W.O – 0 pontos
4 – Critérios de desempate para classificação:
4.1. Confronto direto (último confronto)
4.2. Vitórias
4.3. Sorteio
5 – A dupla desafiante (que está no lado esquerdo da tabela) terá obrigação de marcar
o desafio;
6 – A dupla desafiada que não for contatado pela desafiante, deverá justificar para que
o confronto não seja zerado;
7 – As duplas que não informar os resultados de seus confrontos, terão os mesmo
ZERADOS, independentemente de ter jogado ou não;
8 – A forma de disputa é melhor de 3 (Três) Sets, sendo que o 3º Sete é um Tie-Breack
até 10 (Dez) pontos com diferença de 2 (Dois) pontos;
9 – A dupla desafiante será responsável pelas bolas utilizadas no confronto;
10 – Se houver quadras interditadas por qualquer motivo (especialmente chuva) não
poderá ser realizados confrontos do Ranking;

11 – Um tenista da dupla só poderá ser substituído, caso o tenista saio do Ranking, não
poderá ser feito troca de tenistas do ranking;
12 – Idade mínima para participar do Ranking categoria 12 anos;
13 – As duplas podem ser mistas;
14 – Para controle e organização é obrigação dos tenistas informar os resultados após
os resultados para o Departamento de Esportes (mural, e-mail, whatsapp);
15 – A dupla desafiante deverá procurar (fazer contato) com o adversário até pelo
menos 5 dias antes do término do confronto, caso contrário o adversário não é
obrigado a aceitar jogar o confronto;
16 – O Ranking estará sendo atualizado através do mural do tênis e grupo no
whatsapp.
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