RANKING INTERNO DE TÊNIS INDIVIDUAL
1 – A relação do Ranking foi organizada através de um sorteio realizado pela comissão
organizadora;
2 – O ranking será disputado mensalmente;
3 – O tenista desafiante (que está no lado esquerdo da tabela) terá obrigação de
marcar o desafio:
4 – O tenista desafiado que não for contatado pelo desafiante, deverá justificar, para
evitar que o confronto seja zerado.
5 – Os tenistas que não informar os resultados de seus confrontos, terão os mesmos
ZERADOS, independentemente de ter jogado ou não;
6 – O tenista desafiante será responsável pelas bolas utilizadas no confronto;
7 – Se houver chuva, durante a semana à noite não haverá confronto do Ranking
Interno;
8 – Se houver quadras interditadas por qualquer motivo (especialmente chuva) não
haverá confrontos do Ranking Interno;
9 – O tenista que NÃO JOGAR cinco partidas seguidas automaticamente estará
excluído do Ranking Interno, sem aviso prévio;
10 – O tenista que vencer CINCO PARTIDAS SEGUIDAS no Ranking, receberá o GREEN
CARD e subirá 5 (cinco) posição, com objetivo de melhorar a posição dos tenistas que
estejam deslocados de sua posição de direito; Esta regra não se aplicará as 10
primeiras posições da tabela;
11 – A forma de disputa é melhor de 3 (três) Sets, sendo que o 3º Sete é um Tie-Break
até 10 (dez) pontos com diferença de 2 (dois) pontos;
12 – Idade mínima para participar do Ranking é categoria 12 anos;
13 – O tenista 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;

14 – Super Desafio, esta regra não se aplica aos 10 primeiros colocados do mês;
14.1 - Uma vez a cada 6 (seis) meses, um tenista poderá desafiar um outro que estiver
em qualquer posição a sua frente:
14.2 – Se o desafiante for o vencedor, passará a ocupar a posição do desafiado, que
por sua vez, perderá uma posição;
14.3 – Se não vencer, o desafiante PERDERÁ 5 (cinco) posições;
14.4 – Todo tenista é obrigado a aceitar o desafio, se não aceitar, por qualquer motivo,
perderá uma posição no Ranking, e o desafiante ocupará a posição do mesmo, sendo a
partida vencida por W.O;
14.5 – O desafiante deverá comunicar ao Departamento de Esportes o seu desejo em
desafiar um determinado tenista;
14.6 – É OBRIGATÓRIO informar o resultado do desafio para o Departamento de
Esportes, caso não chegue ao conhecimento do Departamento os participantes do
referido desafio PERDERÃO 2 (duas) posições cada;
14.7 – O desafiante deverá entrar em contato com seu adversário até 10 (dez) dias
antes do termino dos confrontos do mês para que tenha tempo hábil para realização
do desafio, evitando desta forma, nos últimos dias, acúmulos de jogos pelo Ranking;
14.8 – ATENÇÃO: se o desafiante não agendar o desafio até 10 (dez) dias antes do
término do mês, o desafiado poderá declinar da aceitação do desafio;
14.9 – Para efeitos de classificação do super desafio, primeiramente será considerado
o resultado do Ranking mensal.
15 – Para controle e organização, é obrigação dos tenistas informar os resultados após
o confronto para o Departamento de Esportes (mural, e-mail, whatsapp);
16 – O Ranking estará sendo atualizado através de mural do tênis e grupo no
whatsapp.
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