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Esta 1ª etapa dos torneios da modalidade MASTER marca o início no novo Circuito de
Tênis do Condomínio Cidade Jardim.
A organização desta etapa levará em consideração a posição dos jogadores no ranking
do Cidade Jardim estabelecida ao final do dia 17/02/2019. A partir desse dia o ranking
passa a ser movimentado pelo somatório de pontos obtidos pelos jogadores nos vários
torneios do circuito.
A pontuação inicial para todos que estejam no ranking nesta data é arbitrada em 10.000
pontos para o 1º colocado, 9.900 para o 2º, 9.800 para o 3º e assim sucessivamente até
o último colocado.

CHAVEAMENTO
1. Nesta 1ª etapa do MASTER os participantes são divididos em categorias de oito
jogadores cada, de acordo com a sequência do ranking, sendo a categoria feminina
organizada separadamente.
2. Em cada categoria os jogadores são divididos em dois grupos de quatro jogadores
(Grupo A: jogadores em posição ímpar no ranking; Grupo B: jogadores em posição
par).
3. Na fase classificatória, em cada grupo todos os jogadores jogam entre si, cada um
realizando então três partidas.
4. Os dois melhores colocados de cada grupo classificam-se para a fase semifinal, onde
o 1º do grupo A joga contra o 2º do grupo B, e o 2º do grupo A joga contra o 1º do
grupo B.
5. Os vencedores dos jogos semifinais enfrentam-se na partida final de cada categoria.
6. Todos os jogos são disputados em um set simples, com disputa de “super tiebreak”
em caso de empate em 6 games.
7. Caso o número de inscritos em alguma categoria, masculina ou feminina, seja
diferente de oito jogadores, pode ser adotado um modelo de chaveamento
diferente (e ajustado também o sistema de pontuação para garantir a uniformidade
de critérios).
PONTUAÇÃO
8. Em cada jogo da fase classificatória o vencedor soma 100 pontos para o ranking,
enquanto o perdedor subtrai 100 pontos.
9. Em caso de vitória na fase semifinal o jogador soma mais 200 pontos, enquanto o
perdedor não perde pontos.

10. A vitória na final faz o campeão da etapa somar mais 400 pontos, enquanto o vicecampeão não perde pontos.
11. São os seguintes os critérios de desempate entre os jogadores na fase classificatória:
(1) saldo de games; (2) confronto direto ; (3) sorteio.
12. Em caso de WO nos jogos da fase classificatória o jogador é penalizado com a perda
de 200 pontos. WO nos jogos semifinais e final não resultam em perda de pontos.
13. A não participação nesta 1ª etapa do MASTER implica em perda de 400 pontos no
ranking ao final do torneio.
14. Ao final desta etapa o ranking será reorganizado em função da pontuação
acumulada pelos jogadores, sendo esta a base para a formação das chaves para o
próximo torneio (e assim sucessivamente).
15. A não participação eventual em algum torneio do calendário não impede a inscrição
nos demais torneios previstos.
QUALIFYING (ENQUADRAMENTO PARA NOVOS ENTRANTES NO RANKING)
16. Para os novos entrantes no ranking em 2019, a Comissão Técnica do Torneio avalia
o seu perfil, arbitrando a categoria em que este jogador demonstra nível de jogo
para participar. No dia 18/02, a Comissão Técnica promove então o enquadramento
dos novos entrantes, definindo que este jogador assume a última posição de duas
categorias abaixo da sua “categoria correta”.
17. A Comissão Técnica do Torneio será formada pela Diretoria ATCCJ com a
participação de dois professores de tênis do condomínio convidados.
18. Mesmo após as exclusões dos jogadores não inscritos nessa 1ª etapa, quando o
ranking sofre uma movimentação temporária apenas para fins de chaveamento
(sem alteração nos pontos atribuídos), a posição do novo entrante permanece
inalterada.
19. O ranking feminino é organizado à parte do masculino, e informado à ATCCJ pelas
próprias tenistas para inclusão no sistema, sendo assim o ranking de “largada” da
categoria. Para novas entrantes são observadas as mesmas regras dos itens acima.

DEMAIS INFORMAÇÕES
20. Taxa de inscrição – o valor da inscrição neste torneio é de R$ 25,00. Tem como objetivo
cobrir os custos de premiação e outros que porventura venham a ocorrer na operação
do torneio. A prestação de contas ocorre até 15 dias após o encerramento da etapa,
sendo disponibilizada no site (tenisfacil.com.br).
21. Tempo de tolerância – a tolerância de atraso para os jogadores é de 15 (quinze)
minutos. Caso esse tempo seja ultrapassado, o tenista presente, com o

conhecimento da organização do torneio, pode atribuir WO e ser declarado
vencedor.
22. Bolas de jogo – se possível, são fornecidas pela organização do torneio, especialmente
para os jogos semifinais e finais. Quando não houver essa possibilidade, são usadas
bolas dos próprios jogadores de comum acordo entre eles. Recomenda-se sempre a
utilização de bolas novas.
23. Premiação – são oferecidos troféus aos campeões e vice-campeões de cada categoria.
24. Aquecimento pré-jogo – para garantir que os jogos tenham duração máxima de 1 (uma)
hora, é preciso ter atenção ao tempo de aquecimento dos jogadores, sugerindo-se que
este não exceda a 10 (dez) minutos.
25. Adiamento de jogos – jogos podem ser adiados por causa da chuva ou de outros fatores
não controláveis pela organização do torneio. Em casos assim, a organização define em
conjunto com os jogadores uma nova data e horário. Excepcionalmente, um jogador
pode ter que realizar dois jogos em um único dia.
26. Horário e local dos jogos – os jogos da fase classificatória e das semifinais são realizados
aos sábados e domingos, das 7h às 21h, e às 2as feiras das 20h às 22h, em uma das
quadras do Clube reservada para este fim. Havendo outras quadras disponíveis, a
critério exclusivo dos jogadores, podem ocorrer jogos simultâneos em outras quadras
do Clube e do Eixo. As partidas finais de todas as categorias podem ser realizadas na
QUADRA CENTRAL (Arena Olímpica) do Centro Olímpico, fruto de acordo firmado com
a AGLO (Autoridade de Governança do Legado Olímpico), sendo o seu uso confirmado
ao longo da etapa.
27. Alteração da agenda dos jogos – uma vez liberada a tabela de jogos, esta só pode ser
alterada de comum acordo entre os jogadores e com conhecimento e aprovação prévia
da Comissão Técnica do Torneio. Nestas condições e havendo necessidade, jogos podem
ser antecipados, mas em nenhuma hipótese podem ser adiados.
28. Uso das quadras – é obrigatório que ao menos um dos jogadores coloque a carteira da
ASCIJA no portão de entrada da quadra durante o jogo.

