REGULAMENTO DO RANKING DO
CIRCUITO DE TÊNIS 2016 – O DIÁRIO
OBJETIVO
Promover e organizar um Circuito Regional Oficial de Tênis, proporcionando a integração de
tenistas da Região do Alto Tietê, com uma competição que possa incentivar e aprimorar seu nível
técnico, além de promover um encontro esportivo e saudável para os atletas, cidadãos e seus
familiares.
O CIRCUITO
Será realizado em 6 categorias individuais, sendo:
- Feminino A e B, Masculino A, B e C e Principiantes.
JOGOS
Serão realizados de 2ª a 6ª feira a partir das 19h e sábados, domingos e feriados a partir das 8h.
As mudanças de jogos somente ocorrerão por motivo de chuva, falta de energia elétrica ou por
decisão da comissão organizadora.
DIVULGAÇÃO
Os resultados (ranking) do Circuito serão divulgados através da Assessoria de Imprensa do
Circuito pelo site www.circuitoodiario.com.br., ou diretamente nos Clubes . É obrigação do
tenista buscar informação sobre o dia e hora do seu jogo
PREMIAÇÃO
O campeão e vice de cada categoria receberão troféus, inclusive nas finais da etapa Master.
INSCRIÇÕES
A inscrição será de R$ 80,00 por etapa, para pagamento até às 23h59 horas da segunda-feira
que antecedente ao início da respectiva etapa, e com 20% de desconto para pagamento
antecipado de todas as etapas do Circuito 2016. Na Etapa Master, as inscrições terão lote único
no valor de R$ 80,00. Estes valores são independentes de Clube Diário ou associados dos
Clubes.
A taxa de pegador será de R$ 5,00 por tenista.
ETAPAS
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
Etapa Master

LOCAL
TÊNIS CLUBE DE MOGI DAS CRUZES
CT TÊNIS
KOSMOS CLUBE
KOSMOS CLUBE

TELEFONES
(11) 4790-2601
(11) 4792-2413

(11) 4790-4861
(11) 4790-4861
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REGULAMENTO
Os jogos serão realizados conforme os critérios da FPT e disputados em 2 sets normais e o 3º, se
necessário, em Super Tié Break, salvo por motivo de chuva ou por força maior, permanecerão os
critérios da FPT em sets curtos.
CODIGO DE CONDUTA E PENALIDADES
O código de conduta foi criado para disciplinar o jogo de tênis e poderá ser aplicado pelo árbitro
geral, árbitros–auxiliares sempre e a qualquer tempo (independente de estarem dentro da quadra
ou fora dela) ou pelo juiz de cadeira. Em hipótese alguma deverá ser aplicado por solicitação de
jogadores adversários ou por terceiros.
Para aplicação do código de conduta o árbitro geral ou seus auxiliares, deverão adentrar a
quadra, chamar os dois jogadores ao centro e em voz clara e audível informar ao tenista infrator a
penalidade aplicada, sob o testemunho do adversário;
OBS: A arbitragem, dependendo da gravidade da ofensa ao código de conduta poderá a seu
inteiro juízo, recomendar informalmente aos jogadores, moderação das atitudes no jogo, sob
pena de aplicação do Código de Conduta.
O código está dividido nas seguintes seções:
A) Obscenidade Audível: todas as palavras obscenas ou palavrões ditos pelos jogadores em
qualquer idioma;
B) Obscenidade Visível: todos os gestos ou atitudes obscenas visíveis;
C) Abuso de Bolas: todas as bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da quadra,
mesmo com o jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra de jogo;
D) Abuso de Raquete ou Equipamento: qualquer atitude destrutiva ou com raiva utilizando
raquetes ou equipamentos da quadra
E) Abuso Verbal: toda forma de expressão verbal, que de alguma maneira desrespeite o
oponente, arbitragem, pegadores de bola ou público em geral;
F) Abuso Físico: considera-se abuso físico tocar seu oponente, arbitragem ou público sem
autorização;
G) Instrução: qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre um jogador, técnicos, pais
ou acompanhantes é considerado como instrução.
H) Conduta Anti-Desportiva: toda e qualquer atitude anti-desportiva que não esteja prevista
nos itens acima;
I) Interferência Externa: toda e qualquer interferência externa provocada por técnicos, pais
ou acompanhantes, que possa ter influência no andamento normal da partida (tais como:
gestos, avisos, comunicação verbal com o tenista ou adversário, discussão entre pais ou
acompanhantes que possa ser ouvida pelos jogadores em quadra, etc.);
J) Retardamento de Jogo: qualquer ato de um jogador visando retardar a partida.
K) PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA:
1ª OFENSA: ADVERTÊNCIA - Perda de 15% do total de pontos obtidos na prova;
2ª OFENSA: PERDA DE PONTO - Perda de 30% no total de pontos;
3ª OFENSA: PERDA DE GAME - Perda de 45% do total de pontos;
OBS: A partir da 4ª ofensa, ficará a critério do Árbitro se continua penalizando com perda de
games ou com desclassificação (perda de 60% do total de pontos obtidos na prova) do tenista
faltoso. Dependendo da gravidade do ato cometido pelo tenista, o mesmo poderá ser
desclassificado sem passar pelo processo normal acima descrito.

DAS CONTUSÕES ACIDENTAIS OU CÃIMBRAS
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Não tendo a possibilidade de atendimento médico, fica a critério do Árbitro Geral ou auxiliar a
possibilidade de prestar o atendimento ou indicar qualquer pessoa que tenha condições de fazêlo. Durante o atendimento, que não poderá exceder o tempo regulamentar de 3 minutos, contados
a partir do seu início, o Árbitro deverá estar presente durante este período.
É de responsabilidade de cada Clube prestar os primeiros socorros aos atletas participantes do
Circuito.
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo árbitro geral; na sua ausência pela
comissão organizadora do Circuito.
A comissão organizadora será responsável por dirigir dúvidas com relação ao Circuito de Tênis O
Diário 2016.
DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO
Todo tenista ao fazer sua inscrição nos torneios do Circuito de Tênis 2016 – O Diário declara ter
total conhecimento das regras do esporte, autoriza o uso dos dados pessoais como mailing e o
uso da imagem nas fotos divulgadas e, automaticamente, aceita e se submete a este
regulamento.
ARBITRAGEM
Será de responsabilidade de cada Clube ou Academia, sendo que o árbitro deverá ser membro
dos quadros da FPT.
Sua função será de responder por todos os itens necessários para o bom andamento do Torneio,
elaboração de chaves e acompanhamentos dos jogos dentro e fora da quadra e aplicar
rigorosamente em todas as etapas o regulamento elaborado para este Torneio.
Árbitro Responsável
Mara Castro
Paulino Rocha
Pertti Vesantera

Local
TÊNIS CLUBE
KOSMOS CLUBE
CT TÊNIS

COMISSÃO ORGANIZADORA
O DIÁRIO
TÊNIS CLUBE
KOSMOS CLUBE
CT TÊNIS

- Paulo Almeida
- Mara Castro
- Paulino Rocha
- Pertti Vesantera

A finalidade dessa comissão será de avaliar o nível técnico dos tenistas para que não estejam em
categorias não apropriadas.
Ex: Jogador da categoria B não poderá se inscrever na categoria C, porém o inverso poderá
acontecer.
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W.O
O tenista que foi dado o W.O. ficará com a pontuação nula na respectiva etapa.
ASCENSÃO AUTOMÁTICA DE CATEGORIAS
Com base no Ranking do Circuito de Tênis 2015 – O Diário:
- Independente do número de etapas disputadas, os 4 melhores tenistas da categoria
Masculino C serão automaticamente promovidos para a categoria Masculino B, assim como os
4 melhores da categoria Masculino B para a Masculino A.
- Na categoria Feminino B, as 2 melhores tenistas serão automaticamente promovidas para a
categoria Feminino A.
Durante o torneio:
O campeão de cada etapa da categoria Principiantes será automaticamente promovido para a
categoria Masculino C na etapa seguinte. Assim como o campeão de cada etapa da categoria
Masculino C, também será automaticamente promovido para a categoria Masculino B na etapa
seguinte.
ETAPA MASTER
Serão classificados para a etapa Master os 8 tenistas com maiores pontuações de cada categoria
individual, independente de quantas etapas disputaram. Porém o regulamento não será o mesmo
adotado nesta etapa, sendo que são 2 chaves de 4 tenistas, jogando um contra todos (Round
Robin)
OBS: O (A) tenista que se classificar em mais de uma categoria para a Etapa Master, deverá
escolher apenas uma delas para competir no momento da inscrição. Na categoria que o mesmo
se classificou e escolheu não disputar, sua vaga será preenchida pelo próximo tenista com maior
classificação no ranking.

MODALIDADE BEACH TENNIS
CIRCUITO DE TÊNIS O DIÁRIO 2016
O TORNEIO
Será disputado em duplas, em um único final de semana:
Primeira Etapa – Tênis Clube: Dias 21 e 22 de maio.
As categorias serão divididas em Masculino A, B e C; Feminino A, B e C , Mistas A e B - de
acordo com a habilidade e experiência de cada participante, analisados pela comissão
organizadora.
SISTEMA DE DISPUTA
Na primeira fase será adotado o sistema Round Robin, o qual as duplas disputam partidas entre
si em um mesmo grupo e, a partir das rodadas seguintes, as partidas serão definidas através de
eliminatória simples.
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INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas antecipadamente no site www.circuitoodiario.com.br ou no
próprio clube conforme calendário.
Um mesmo atleta poderá se inscrever em até duas categorias, no máximo.
TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor será de R$ 75,00 por etapa, para pagamento até às 23h59 horas da segunda-feira que
antecedente ao início dos jogos.
Estes valores são independentes de Clube Diário ou associados dos Clubes.
SORTEIO
O sorteio das chaves será realizado pelo próprio Tênis Clube.
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS
Os jogos da primeira fase de cada etapa terão início a partir das 9h. E as finais serão disputadas
no segundo dia também a partir das 9h.
PONTUAÇÃO
Campeão
200 pts

Vice-Campeão
140 pts

Semifinais
90 pts

Quartas de final
50 pts

1ª Fase
20 pts

PREMIAÇÃO
A dupla campeã e vice-campeã de cada categoria receberá troféu.
W.O.
O beach-tenista que foi dado o W.O. ficará com a pontuação nula na respectiva etapa.
CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo árbitro geral; na sua ausência, pela
comissão organizadora.
CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO
Todo beach-tenista ao fazer sua inscrição nos torneios do Circuito de Tênis 2016 – O Diário,
declara ter total conhecimento das regras do esporte, autoriza o uso dos dados pessoais como
mailing e o uso da imagem nas fotos divulgadas e, automaticamente, aceita e se submete a este
regulamento.
COMISSÃO ORGANIZADORA
- Mara Castro , Reginaldo Urias e Robson Mizuta – Tênis Clube de Mogi das Cruzes - Telefone:
(11) 4790-2601.
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