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I. OS INSCRITOS 

Foi permitida a inscrição no torneio CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 qualquer morador 

do Condomínio Cidade Jardim e devidamente registrado na ASCIJA (comprovação mediante 

carteira, quando solicitado).  

As inscrições foram realizadas no site tenisfacil.com.br até o dia 21/04/2019 e serão 

confirmadas através do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (setenta reais). 

Este pagamento deverá ser realizado até o dia 10/05/2019. 

Os jogadores que realizaram a inscrição no site e que não realizarem o pagamento até a data 

limite serão automaticamente excluídos do torneio. 

II. O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

Considerando que ainda não foi possível a abertura de uma conta corrente de titularidade da  

Associação dos Tenistas do Condomínio Cidade Jardim - ATCCJ uma vez que o processo de 

legalização e registro da associação se encontra no seu trâmite legal, o tesoureiro da ATCCJ, 

Sr. Elcio Alexandria abriu uma CONTA POUPANÇA na pessoa física, exclusiva para receber o 

pagamento das inscrições para o torneio Cidade Jardim Open de Tênis 2019. 

Assim, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado através do depósito na conta 

especificada abaixo: 

Banco: Caixa Econômica 

Ag: 0545 

Conta: 00008551-6  

Operação: 013 (Poupança) 

Nome: Elcio Alexandria  

CPF: 984.677.437-00 

Os comprovantes de depósito deverão obrigatoriamente serem enviados por WhatsApp para 

o próprio Elcio, telefone (21) 97527-5399, especificando o tenista pagador. 

III. FORMATO DO TORNEIO 

O torneio terá o formato de jogos eliminatórios, com os jogos sendo realizados em chaves que 

possuirão jogadores de níveis técnicos similares. 
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As Chaves serão chamadas de CATEGORIAS, e considerando que tivemos 72 tenistas pré-

inscritos no site, dividimos os jogadores em 5 Chaves, sendo: 

• CATEGORIA A – 16 jogadores 

• CATEGORIA B – 16 jogadores 

• CATEGORIA C – 16 jogadores 

• CATEGORIA D – 12 jogadores 

• CATEGORIA E – 12 jogadores 

Uma vez elencados os 16 jogadores das CATEGORIAS A, B e C, cada uma dessas chaves será 

composta por 8 (oito) “cabeças de chaves” que serão os 8 (oito) melhores colocados no 

ranking da ATCCJ dentre os 16 participantes da CATEGORIA. 

Os demais jogadores destas CATEGORIAS que não foram considerados “cabeças de chave” 

passarão por um sorteio para definir em qual posição ele será incluído no chaveamento e 

consequentemente o seu adversário.  

As CATEGORIAS que possuem 16 (dezesseis) jogadores (CATEGORIAS A, B e C) terão um 

chaveamento simples, iniciando o torneio nas Oitavas de Finais, sendo que os 8 (oito) 

ganhadores passarão para as Quartas de Finais, e os 4 (quatro) ganhadores dessa fase passam 

para Semifinal e posteriormente teremos a Final, conforme demonstrado a seguir. 
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As CATEGORIAS que possuem 12 (doze) jogadores (CATEGORIAS D e) terão uma etapa inicial 

com 4 jogos, que será realizada com os jogadores que estão entre a quinta e a oitava melhor 

posição no ranking da ATCCJ nas suas respectivas CATEGORIAS, sendo esses os cabeças de 

chave dessa etapa, e os 4 piores colocados no ranking da ATCCJ que participarão de um sorteio 

para definir quem enfrentarão. Os vencedores desses 4 jogos iniciais passam para as Quartas 

de Finais, jogando contra os 4 melhores classificados do ranking da ATCCJ nas suas respectivas 

CATEGORIAS e que ficarão como Bye na primeira etapa, posteriormente teremos as Semifinais 

e a Final. 

 

O sorteio dos jogos acontecerá no café da manhã de abertura do torneio que será realizado 

no NOVOTEL da Avenida Abelardo Bueno, no dia 18/05/2019 às 9h da manhã. 

IV. OS JOGADORES DAS CATEGORIAS 

Para a formação das CATEGORIAS prioritariamente será considerada a posição no ranking da 

ATCCJ de cada jogador, atualizado em 30/04/2019. Porém, a comissão organizadora terá a 

liberdade de subir jogadores de CATEGORIA para excepcionalmente jogar o CIDADE JARDIM 

OPEN DE TÊNIS 2019, de forma que as chaves possuam jogadores de níveis técnico de tênis 

similares. Essa medida se faz necessária vide que o ranking ainda possui distorções em relação 

a posição no ranking da ATCCJ e o nível técnico do jogador, sendo muitas dessas distorções 
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fruto de novos membros. O objetivo desses ajustes é exclusivamente permitir um torneio mais 

igualitário e consequentemente mais prazeroso para todos os jogadores. 

O jogador que disputar uma CATEGORIA superior à que naturalmente jogaria devido a sua 

pontuação atual no ranking da ATCCJ, não terá a sua posição alterada no ranking, sendo que 

após o CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 ele terá os seus pontos ganhos no torneio 

somados aos seus pontos atuais e será reclassificado normalmente, exatamente como a regra 

dos demais jogadores.  

Neste torneio não haverá chave apenas com jogadoras femininas, assim o torneio terá chaves 

mistas. 

As CATEGORIAS e seus respectivos jogadores serão apresentados no café da manhã de 

abertura do torneio que será realizado no NOVOTEL da Avenida Abelardo Bueno, no dia 

18/05/2019 às 9h da manhã. 

V. JOGOS 

Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, com vantagem. Havendo empate em 6x6 ao 

final do 1º ou 2º set, será jogado um tiebreaker de 7 pontos. Em caso de empate em 1 set para 

cada jogador (1x1) será disputado um “super tiebreak” de 10 pontos para definir o vencedor.  

Uma vez definido e divulgado os horários dos jogos, os jogadores deverão comparecer na 

quadra com 30 (trinta) minutos de antecedência.  

A tolerância de atraso para os jogadores é de 15 (quinze) minutos após o horário agendado. 

Caso esse tempo seja ultrapassado, com um dos tenistas presente, a organização do torneio 

atribuirá WO e declarará o vencedor. Em caso de duplo WO, ambos os tenistas são penalizados 

com a perda de pontos. 

Serão fornecidas bolas pela organização do torneio para todos os jogos. 

Para garantir que a programação dos jogos transcorra de acordo com o cronograma 

estabelecido, o tempo de aquecimento dos jogadores não excederá a 10 (dez) minutos. 

Uma vez divulgada a tabela de jogos, esta não será mais alterada, exceto em virtude de chuva 

ou de outros fatores não controláveis pela organização do torneio. Em casos assim, a 



 

 
 
 
 

 6 / 7 

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.  

A tabela contendo os jogos serão apresentadas no café da manhã de abertura do torneio que 

será realizado no NOVOTEL da Avenida Abelardo Bueno, no dia 18/05/2019 às 9h da manhã, 

ou, excepcionalmente, a critério da ATCCJ. 

Os jogos serão realizados aos sábados e domingos, entre os dias 25/05/2019 e 15/06/2019 

das 8:00h às 11:00h e das 14:00h às 20h, nas duas quadras do Eixo reservadas para este fim, 

conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Obs: os “x” na tabela indica o dia e horário que teremos jogos sendo realizados. 

VI. PONTUAÇÃO PARA O RANKING 

Os jogos do torneio CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 contarão pontos para o ranking da 

ATCCJ. 

A pontuação será:  

• Vitória nas Oitavas de Finais: 200 pontos 

• Derrota nas Oitavas de Finais: - 200 pontos 

• Vitória nas Quartas de Finais: 400 pontos 

• Derrota nas Quartas de Finais: 0 ponto 

• Vitória nas Semifinais: 600 pontos 
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• Derrota nas Semifinais: 0 ponto 

• Vitória nas Finais: 1.000 pontos 

• Derrota nas Finais: 0 ponto 

A pontuação é cumulativa a cada rodada, podendo o campeão de cada categoria atingir até 

2.200 pontos, por exemplo, ao final do torneio.  

VII. WO  

Em caso de WO em qualquer rodada, o jogador é penalizado com a perda de 600 pontos.  

Caso o WO seja no jogo Semifinal ou Final, além da perda dos 600 pontos, o jogador perderá 

todos os pontos ganhos no torneio. 

VIII. NÃO PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO 

A não participação no torneio CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 implicará na perda de 400 

pontos no ranking da ATCCJ.  

A não participação no torneio CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 não impede a inscrição 

nos demais torneios previstos da ATCCJ. 

IX. ATUALIZAÇÃO DO RANKING 

Ao final do torneio CIDADE JARDIM OPEN DE TÊNIS 2019 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). 

X. PREMIAÇÃO 

Os campeões e vice-campeões de cada categoria receberão troféus como premiação.  

XI. COMISSÃO ORGANIZADORA 

A comissão organizadora é formada pelos membros da diretoria e do conselho da ATCCJ. 


