1 – RANKING
- O primeiro torneio de 2021, utilizará o RANKING do ano anterior para a montagem das chaves.
Os demais torneios regulares utilizarão o ranking geral de 1 torneio anterior. Por exemplo: a
etapa 2 utilizará o ranking da etapa 1, a etapa 3 utilizará o ranking da etapa 2 e assim
sucessivamente.
2 – VALORES E INSCRIÇÕES
1 categoria: R$ 70,00
2 categorias: R$ 110,00
- Não haverá taxa de filiação a liga;
- As inscrições serão efetuadas através do site ou Whatsapp e pagamentos feitos através de
boletos, transferências ou PIX, (as inscrições só serão validadas após a confirmação do
pagamento);
- Os inscritos receberão um brinde para uma ou duas categorias e onde a camiseta não será
obrigatória;
- Taxa de boleiro: R$ 7,00

3 – CATEGORIAS:
- 12A, 14A, 35A, 50A/B, 60A.
- INICIANTE
- PRINCIPIANTE
- INTERMEDIÁRIA B
- INTERMEDIÁRIA A
- GERAL
- ESPECIAL.
- FEMININA INICIANTE
- FEMININA INTERMEDIÁRIA
- FEMININO GERAL

4 – PROMOÇÃO DE CATEGORIAS:
- Será promovido AUTOMATICAMENTE no ano seguinte nas categorias INICIANTE E
PRINCIPIANTE, quem for campeão em qualquer uma das etapas ou dois VICE-CAMPEONATOS
durante o ano.

- Demais categorias, o jogador que for campeão em pelo menos 02 torneios e que estiver
desiquilibrando a categoria (nesse caso uma avaliação nos resultados e análise dos
organizadores);
- Para jogadores que participam de duas categorias, o critério permanece, se vencer categoria
acima. Ex: se um jogar vencer a categoria PRINCIPIANTE, o mesmo não poderá já no próximo
torneio se inscrever na categoria INICIANTE, e assim sucessivamente;
- Jogadores que participaram de duas finais em 2020 serão AUTOMATICAMENTE promovidos a
categoria acima;
- O jogador que entrar em categoria inferior, caberá ao organizador analisar e excluir o jogador
da competição, sem reembolso da inscrição, onde o atleta que perdeu avança para a próxima
fase.
- Mesmo a inscrição sendo feita pelo site o organizador terá autonomia de mudar a categoria do
jogador, caso ache desproporcional, desde que comunique o jogador;
- Deverá haver bom senso entre jogadores e organizadores para a inscrição nos torneios,
deixando o torneio competitivo e amigável.
5 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO:
Campeão: 160 pontos / Vice: 120 / Semi: 80 / Quartas: 60 / Oitavas: 40 / 16ª: 20 / 32ª: 10
Pontuação sobre cabeça de chave: Até o 5º lugar: 10 pontos / Do 6º ao 10º lugar: 5 pontos
Porcentagem de acordo com a quantidade de inscritos: Até 8 inscritos: 5% / De 9 até 16: 10% /
De 17 até 32: 15% / Acima de 32: 20%
- No Masters a pontuação será em dobro.

6- CHAMADAS E CHAVES
- Os organizadores ficarão com a responsabilidade de enviar a chamada pronta e os resultados
dos jogos para o administrador do site;
- As chaves deverão estar no site até terça-feira que antecede cada rodada;
- As chamadas deverão estar no site até quarta-feira que antecede cada rodada.
- A organização do Torneio poderá incluir atletas não inscritos ou que tiveram problemas em sua
inscrição, no lugar de algum atleta que não irá comparecer (“WO”), lesão, etc., desde que este
ainda não tenha feito nenhuma partida.
- Fica livre por parte de todos, divulgarem em blogs, sites de relacionamento ou sites próprios
os eventos da liga regional em conjunto com o site oficial, e até mesmo criando um grupo no
WhatsApp com o nome do seu evento e sob sua responsabilidade.
7– COMISSÃO ORGANIZADORA
- A comissão será composta pelos organizadores;
- A comissão analisará e dará o seu parecer nos casos omissos que precisem ser resolvidos
durante a temporada em casos extremos de reclamação e advertências;

- Uma vez relatado pelo organizador do evento em súmula, a comissão formada por todos os
organizadores da temporada 2021, analisarão na mesma semana para decidir se será caso de
suspensão para outros torneios da temporada;
- O Atleta que tiver qualquer reclamação/ sugestão ou for envolvido em casos omissos deverá
procurar o representante do seu clube para levar a análise da comissão;
- Em caso de inadimplência por meio de algum atleta, o organizador deverá comunicar a
Comissão Organizadora para que o atleta seja bloqueado em todas as etapas, até que seja
sanada a pendência.
8 - REGULAMENTO
- Os jogos serão realizados na disputa em uma melhor de 03 sets (com supertibreak no
desempate);
- As categorias Feminino Iniciante, 12 anos, 14 anos, 50 anos B, 60 anos e Iniciante, os games
serão sem vantagem;
- Os jogadores inscritos terão até o último dia de inscrição para fazer o cancelamento da mesma,
caso não cancele e o nome conste na chave, o jogador terá que pagar a inscrição, caso não
pague, ficará bloqueado na liga, onde só poderá jogar outro torneio pagando a pendência.
- Em caso de chuva os jogos não poderão ser efetuados no sistema profissional ou set curto, no
entanto as rodadas somente serão suspensas após decisão da organização;
- Prazo de tolerância: 15 minutos do horário marcado, independente de quadra livre ou não.
Quando houver problemas de locomoção ou imprevisto o organizador deverá ser avisado para
analisar o caso.
- Os organizadores deverão divulgar na fase das inscrições todas as informações relacionadas ao
seu torneio, referente aos valores, brindes entre outros;
- Os (as) participantes dos eventos da liga deverão seguir o regulamento do tênis, que consiste
em respeito com todos que estiverem presentes dentro e fora das quadras. (em caso de
infração, o árbitro geral poderá advertir e até mesmo em situações graves encerrar o jogo no
primeiro procedimento);
- A recomendação, é que ao realizar as inscrições, informem dos compromissos de acordo com
o tempo estipulado da duração do evento para que o organizador possa analisar
antecipadamente a viabilidade da mesma;
- O Atleta deverá informar antes da conclusão da chamada se terá restrição para o próximo jogo;
- Os jogos deverão ser marcados aos finais de semana, podendo, de acordo da disponibilidade
dos atletas e clubes marcados nos dias de semana;
- Caso haja incompatibilidade de horário de atletas e organizadores os atletas deverão chegar
em consenso em comum acordo e concluir o jogo antes do início da próxima rodada para não
atrapalhar o andamento do torneio;
- Jogos com incompatibilidade de horário poderão ser realizados em outras quadras e clubes
que sejam convenientes com os atletas, ou até no clube realizador do torneio, mas sem qualquer
responsabilidade de acompanhamento do organizador/ árbitro.
- O atleta que com jogo marcado não comparecer ao mesmo sem avisar o organizador com
antecedência em qualquer fase do torneio, não marcará pontos no mesmo e estará sujeito a

bloqueio aos próximos eventos da liga regional. (*esta resolução visa principalmente evitar
viagens desnecessárias e despesas por parte do(a) outro(a) jogador(a);
- As bolas e marcas utilizadas terão que estar dentro dos padrões necessários e com no máximo
03 jogos se estiver em bom estado (os participantes terão liberdade em utilizar bolas próprias
em comum acordo).
- O pau de simples obrigatório para os eventos da categoria.
- Os árbitros/ organizadores dentro das possibilidades, devem acompanhar mais de perto os
jogos durante as competições, principalmente durante os finais de semana.
- O árbitro pode interferir em qualquer momento do jogo, em marcações de bolas ou mesmo
em decidir o ponto.

9– CALENDÁRIO

CALENDÁRIO - LIGA REGIONAL DE TÊNIS 2021
INSCRIÇÕES

PERÍODO

LOCAL

CIDADE

20/2

27/02 À 21/03

ACADEMIA SMASH

SOROCABA

20/3

27/03 À 18/04

CLUBE CRB

CONCHAS

10/4

17/04 À 16/05

ACADEMIA VÓ BIA

SÃO ROQUE

