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I. OS INSCRITOS 

Será permitida a inscrição no TORNEIO DE DUPLAS CIDADE JARDIM 2019 qualquer morador do 

Condomínio Cidade Jardim devidamente registrado na ASCIJA (comprovação mediante carteira 

quando solicitado).  

As inscrições serão realizadas no site tenisfacil.com.br entre os dias 10/09/2019 até o dia 

16/09/2019 e serão confirmadas através do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$25,00 

(vinte e cinco reais) por cada jogador. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente até o dia 

30/09/2019 e visam 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) e publicado nos grupos de WhatsApp de tênis do Condomínio 

Cidade Jardim. 

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

não serão incluídos nas Chaves e, consequentemente, as suas respectivas duplas não participarão 

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. 

Élcio Alexandria abriu uma conta corrente na pessoa física, exclusiva para receber o pagamento 

das inscrições para os torneios organizados pela citada associação. 

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

especificada abaixo: 

Banco: BS2 

Ag: 0001 

Conta: 0094046-1  

Nome: Élcio Alexandria  

CPF: 984.677.437-00 

Os comprovantes de depósito deverão obrigatoriamente serem enviados por WhatsApp para o 

próprio Élcio, telefone (21) 97527-5399, especificando o tenista pagador. 
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III. FORMATO DO TORNEIO 

O torneio será formado por Chaves (categorias) compostas por no mínimo 6 (seis) e no máximo 20 

(vinte) duplas. Cada Chave será dividida em dois grupos de quantidade iguais de duplas (grupo 1 e 

2). 

Cada grupo será batizada com o nome de um grande jogador da atualidade da ATP. 

Os jogos acontecerão em três fases, sendo a primeira com jogos dentro do grupo, onde todos as 

duplas jogam entre si, acontecendo em dois fins de semana. Finalizado os jogos da primeira fase, 

o primeiro e o segundo colocado de cada grupo passam para a segunda fase, que serão as 

semifinais, onde haverá um confronto cruzado entre os grupos da mesma Chave (1° do grupo 1 

enfrente o 2° do grupo 2 e o 2° do grupo 1 enfrente o 1° do grupo 2). Os vencedores das semifinais 

passam para a terceira fase que é a final da Chave. 

A fase de grupos terá como critério de classificação os seguintes itens: 

- 1° Número de vitória 

- 2° Saldo de games 

- 3° Resultado do confronto direto 

IV. A FORMAÇÃO DAS DUPLAS 

Uma vez finalizada as inscrições, a definição pela comissão organizadora da quantidade de Chaves 

e o enquadramento dos jogadores em cada uma delas, as duplas serão formadas por jogadores da 

mesma Chave. 

Cada Chave será dividida em dois grupos de jogadores, considerando os níveis técnicos de cada 

jogador. As duplas obrigatoriamente deverão ser formadas por um jogador de nível mais elevado 

e um jogador de um nível mais baixo da mesma Chave.  

A Chave mais inferior será a única que não terá a divisão de dois níveis de jogadores, onde as 

duplas poderão ser formadas livremente. 

A definição dos níveis técnicos dos jogadores dentro da mesma Chave se dará preferencialmente 

considerando o ranking da Associação de Tenistas do Condomínio Cidade Jardim. Porém, visando 
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dar o maior equilíbrio possível nos jogos, a comissão organizadora terá total liberdade para realizar 

ajustes no enquadramento de jogadores quanto perceber que existe uma grande distorção entre 

o nível técnico do jogador e sua posição no citado ranking. 

Após a divulgação das Chaves e da divisão dos níveis de jogadores dentro destas, será dado um 

prazo para os jogadores formarem suas duplas considerando a regra apresentada nesse 

regulamento. Caso, eventualmente, passado esse prazo faltem duplas a serem formadas, a 

comissão organizadora fará um sorteio entre os jogadores faltantes para a montagem das duplas 

finais. 

Excepcionalmente, antes do início do torneio, poderá haver substituição de jogadores em casos 

específicos, sendo que o jogador que entrará no torneio deverá ter nível técnico similar ao que 

deixará, e a substituição deverá ser aprovada pela comissão organizadora. A substituição de 

jogador nos termos desse regulamento não resultará em ajuste de Chaves e/ou grupos.  

Em hipótese alguma será permitida a substituição de jogadores após o início do torneio.  

V. FORMAÇÃO DAS CHAVES E GRUPOS 

A quantidade de Chaves, bem como a quantidade de duplas em cada Chave será definido pela 

comissão organizadora, visando o maior equilíbrio técnico do torneio. 

Como cada Chave será formada por dois grupos (grupo 1 e grupo 2), esses grupos serão formados 

da seguinte maneira: 

Grupo 1 de cada Chave: 

- Dupla com melhor jogador classificado no ranking da Chave; 

- Dupla com terceiro melhor classificado no ranking da Chave; 

- Dupla com quinto melhor classificado no ranking da Chave; 

-  E assim sucessivamente, se necessário. 

Grupo 2 de cada Chave: 

- Dupla com segundo melhor jogador classificado no ranking da Chave; 
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- Dupla com quarto melhor classificado no ranking da Chave; 

- Dupla com sexto melhor classificado no ranking da Chave; 

-  E assim sucessivamente, se necessário. 

As Chaves, grupos e tabelas de jogos serão apresentados no máximo até uma semana antes do 

início do torneio. 

VI. JOGOS 

Os jogos serão disputados em 1 set de 9 games (conforme modelo adotado por outros torneios de 

duplas fora do Cidade Jardim, exemplo torneio do Barra Shopping), com vantagem. Havendo 

empate em 9x9 ao final do set, será jogado um “super tiebreak” de 10 pontos. 

Será divulgada tabela contendo definição do dia e horário dos jogos a serem realizados. 

Os jogos serão realizados nas quadras localizadas no Parque Linear (“Clube”) e estarão reservadas 

exclusivamente para realização do torneio nos três fins de semanas que estão agendados os jogos. 

Em hipótese algum qualquer jogo poderá ser realizado em dia, horário ou quadra diferente ao 

divulgado pela comissão organizadora. Caso o jogo não seja realizado conforme determinado, será 

aplicado WO na dupla que teve um jogador ou os dois faltantes. 

Não necessariamente haverá membro da comissão organizadora acompanhando os jogos, com 

isso os jogadores deverão se responsabilizar em informar a comissão organizadora, através do 

WhatsApp do Raphael Oliveira (21 98125-7258), o resultado do jogo imediatamente após a sua 

finalização, e se possível enviar uma foto antes do início do jogo. 

A comissão organizadora se dá o direito de alterar a data e horário de qualquer jogo em virtude 

de chuva ou de outros fatores não controláveis pela organização do torneio.  

Como se trata de torneio de duplas, onde o desgaste físico é menor que um jogo de simples, as 

duplas poderão ter mais de um jogo agendado para o mesmo dia, tendo o intervalo mínimo de um 

jogo de descanso, sendo que a comissão organizadora sempre utilizará de bom senso para o 

agendamento dos jogos. 
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Uma vez definido dias e 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 uma das duplas presente, a organização do torneio atribuirá 

WO e declarará a dupla vencedora. Em caso de duplo WO, ambas as duplas serão penalizadas. 

Não serão fornecidas bolas pela organização do torneio para os jogos, devendo essas serem de 

responsabilidade dos jogadores. 

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

e não prejudicar a normalidade do condomínio, o tempo de aquecimento dos jogadores não 

excederá a 10 (dez) minutos. 

A tabela contendo os jogos serão apresentadas no máximo até uma semana antes da data prevista 

para o início do torneio. 

VII. PONTUAÇÃO PARA O RANKING 

O TORNEIO DE DUPLAS CIDADE JARDIM 2019 não contará pontuação para o ranking da Associação 

de Tenistas do Cidade Jardim. 

VIII. WO  

Será considerado WO quando um jogador da dupla ou os dois não comparecerem na quadra na 

data e horário estabelecido até o prazo de tolerância máximo já divulgado nesse regulamento. 

No caso de WO será considerado o placar de 9x0 para a dupla adversária. 

Havendo WO duplo, o placar será considerado 0x0 no resultado e saldo de -9 para cada uma das 

duplas. 

Uma vez informado o WO à Comissão Organizadora ou confirmado devido o não comparecimento 

na quadra, o jogo não será mais realizado em nenhuma hipótese. 
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IX. NÃO PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO 

A não participação no TORNEIO DE DUPLAS CIDADE JARDIM 2019 não implicará na perda de pontos 

no ranking da ATCCJ.  

X. PREMIAÇÃO 

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

XI. COMISSÃO ORGANIZADORA 

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


