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I. OS INSCRITOS 

Será permitida a inscrição no torneio III MASTER CUP DE TÊNIS 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 28/10/2019 à 08/11/2019 e 

serão confirmadas através do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta 

reais). Este pagamento deverá ser realizado até o dia 12/11/2019 e visa 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, não participarão do torneio.   

O jogador inscrito em torneios anteriores organizados pela Associação de Tenistas do Condomínio 

Cidade Jardim e que esteja em débito com o pagamento da inscrição de algum desses torneios não 

terá a sua inscrição confirmada no III MASTER CUP DE TÊNIS CIDADE JARDIM 2019 sem pagar o(s) 

débito(s) anteriore(s). 

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

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

III. FORMATO DO TORNEIO 

O torneio será formado por chaves (categorias) compostas, preferencialmente, por no mínimo 8 

jogadores e no máximo 12 jogadores. Cada chave será dividida em dois grupos de número iguais 

de jogadores (grupo 1 e 2). 

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

jogadores do mesmo grupo jogam entre si. 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° - Resultado do confronto direto 

3° - Saldo de games (no caso de empate triplo e vitórias alternadas entre os jogadores) 

4° - Saldo de games apenas nos jogos que envolve os jogadores empatados (caso de empate triplo 

e vitorias alternadas entre os jogadores e o critério anterior também esteja empatado) 

5° - Sorteio 

A comissão organizadora dará a melhor solução possível e decidirá o número de jogadores de cada 

chave, de forma que o torneio obedeça a um padrão de equilíbrio entre os participantes de cada 

chave. A adaptação só se dará na quantidade de jogadores nos grupos, sendo mantido o formato 

do torneio. 

O torneio terá a quantidade de chaves necessárias para todos os jogadores inscritos. 
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IV. OS JOGADORES DAS CHAVES E GRUPOS 

Para a formação das chaves e grupos, prioritariamente, será considerada a posição no ranking da 

ATCCJ de cada jogador, atualizado em 31/10/2019. Porém, a comissão organizadora terá a 

liberdade de subir jogadores de Chave para jogar o III MASTER CUP DE TÊNIS CIDADE JARDIM 2019.  

O ajuste na posição e pontuação no ranking de um jogador só poderá ser feito antes da sua 

primeira participação em um torneio organizado pela ATCCJ e apenas para os jogadores que não 

tiveram ajustes na sua posição realizada anteriormente. O objetivo é que as chaves possuam 

jogadores de níveis técnico de tênis similares. Essa medida se faz necessária vide que o ranking 

ainda possui distorções na relação posição no ranking da ATCCJ e o nível técnico do jogador, sendo 

muitas dessas distorções 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 reenquadrado passará a ter a mesma pontuação do jogador que participar do torneio e 

for o melhor classificado no ranking da ATCCJ da Chave imediatamente inferior (ex: o jogador que 

foi reenquadrado na Chave B, passará a possuir os mesmos pontos no ranking ao melhor 

classificado da Chave C). O objetivo desse ajuste é para que o ranking passe a demonstrar a 

realidade dos tenistas do Condomínio Cidade Jardim e evite a necessidade de ajustes futuros 

desses mesmos jogadores. 

O ajuste no ranking só poderá ocorrer uma única vez para cada jogador, não sendo mais alterado 

nos torneios seguintes, assim após o primeiro reenquadramento o jogador seguirá os critérios 

normais de evolução no ranking. Com isso, um jogador que for reenquadrando em uma Chave A, 

por exemplo, e depois cair no ranking por não participação em vários torneios organizados pela 

ATCCJ, e chegar a uma pontuação equivalente a participação na Chave C de um torneio, esse 

jogador não será mais reenquadrado, sendo possível voltar a jogar a Chave A se conquistar os 

pontos jogando normalmente as Chaves inferiores.  

O torneio poderá ter chave(s) exclusivamente feminina se a quantidade de mulheres inscritas for 

suficiente para tal.  Não sendo, as mulheres participarão em chaves mistas, considerando o ranking 

da ATCCJ e possíveis reenquadramentos. 

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

da seguinte maneira: 
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Grupo 1 de cada chave: 

- Melhor classificado no ranking da chave; 

- Terceiro melhor classificado no ranking da chave; 

- Quinto melhor classificado no ranking da chave; 

- Sétimo melhor classificado no ranking da chave. 

- Nono melhor classificado no ranking da chave (se necessário). 

- Décimo primeiro melhor classificado no ranking da chave (se necessário). 

Grupo 2 de cada chave: 

- Segundo melhor classificado no ranking da chave; 

- Quarto melhor classificado no ranking da chave; 

- Sexto melhor classificado no ranking da chave; 

- Oitavo melhor classificado no ranking da chave.  

- Décimo melhor classificado no ranking da chave (se necessário). 

- Décimo segundo melhor classificado no ranking da chave (se necessário). 

As chaves, grupos e seus respectivos jogadores serão apresentados no máximo até o dia 

13/11/2019. 

V. JOGOS 

Os jogos serão disputados em 1 set profissional (8 games), com vantagem. Havendo empate em 

8x8 ao final do set será jogado um “super tiebreak” de 10 pontos. 

Será divulgada tabela contendo dia e horário dos jogos, sendo que os jogos referentes a 1ª. fase 

(fase de grupos) a data e horário apresentados na tabela será a limite para a realização do jogo, 

tendo os jogadores liberdade total para anteciparem os seus jogos, bastando para tal ter o aceite 
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dos dois jogadores e a comissão organizadora ser informada no mínimo com 24 horas de 

antecedência da data e hora que o jogo será realizado.  

Não havendo acordo para antecipação, ficará valendo o dia e horário apresentado na tabela. A 

comissão organizadora não fará qualquer interlocução entre os jogadores para negociar 

antecipação dos jogos, limitando-se a passar o contato do adversário quando solicitado. 

Como está se dando total liberdade para os jogadores agendarem seus jogos referente a primeira 

fase (fase de grupos), as quadras não serão bloqueadas para a realização dos jogos, nem mesmo 

na data e horário limite divulgado na tabela, com isso a regra de utilização das quadras deverá ser 

respeitada normalmente, ou seja, colocar a carteirinha e aguardar a sua vez de entrar na quadra 

(não esquecer de levar a carteirinha da ASCIJA). 

Os jogos antecipados da primeira fase poderão ser realizados em qualquer quadra do Condomínio 

Cidade Jardim. 

Em hipótese alguma, qualquer jogo da primeira fase poderá ser realizado após a data limite 

informada pela comissão organizadora na tabela que será divulgada. Caso o jogo não seja 

realizado, será aplicado WO duplo, porém se um dos jogadores comprovar que estava na quadra 

na hora e dia apresentado como limite e disponível para jogar, esse jogador será declarado 

vencedor por WO. 

Os jogos poderão ser realizados a partir da divulgação da tabela. 

Visto a liberdade de realização dos jogos da 1ª. fase, não necessariamente haverá membro da 

comissão organizadora acompanhando jogos dessa fase, com isso os jogadores deverão se 

responsabilizar em informar a comissão organizadora, através do WhatsApp do Marcelo Bessa (21 

99175-9841), o resultado do jogo imediatamente após a sua finalização, e se possível enviar uma 

foto antes do início do jogo. 

Os jogos das fases semifinais e finais terão seus dias e horários definidos pela Comissão 

Organizadora e não será permitida qualquer antecipação, devendo o dia e horário do jogo 

apresentado na tabela ser respeitado, sendo que a previsão de realização das semifinais é no dia 

07/12/2019 e das finais no dia 08/12/2019, podendo sofrer alteração por conta dos números dos 

jogadores inscritos no torneio. 
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A comissão organizadora se dá o direito de alterar a data e horário dos jogos das semifinais e finais 

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

Excepcionalmente, um jogador pode ter que realizar dois jogos em um único dia.  

Uma vez definido 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 ou 

horário da quadra liberada, conforme explicado no VII desse regulamento. 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. 

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 o dia 13/11/2019. 

VI. PONTUAÇÃO PARA O RANKING 

Os jogos do torneio III MASTER CUP DE TÊNIS CIDADE JARDIM 2019 contarão pontos para o ranking 

da ATCCJ. 

A pontuação será:  

• Inscrição no torneio: 100 pontos 

• Vitória na Primeira Fase (fase de grupos): 200 pontos 

• Derrota na Primeira Fase (fase de grupos): - 200 pontos 

• Vitória na Segunda Fase (Semifinal): 400 pontos 

• Derrota na Segunda Fase (Semifinal): 100 ponto 
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• Vitória na Terceira Fase (Final): 600 pontos 

• Derrota na Terceira Fase (Final): 0 ponto 

A pontuação é cumulativa a cada rodada, podendo o campeão de cada categoria atingir 1.600 

pontos ao final do torneio.  

Caso algum grupo tiver mais ou menos de 4 jogadores, a pontuação conquistada no caso de vitória 

ou perdida no caso de derrota, nos jogos da primeira fase, será alterada de forma que o total 

máximo de pontos ganhos ou perdidos nessa fase seja de 600 pontos. 

VII. WO  

Havendo WO em algum jogo da primeira fase, o jogador faltante automaticamente terá o 

resultado de todos os seus jogos da primeira fase computados como 8 x 0 para os adversários, 

mesmo no caso de ter realizado um jogo anteriormente e ter vencido ou perdido por qualquer 

placar. Essa medida visa eliminar de forma definitiva a distorção que o WO pode causar na tabela 

de classificação, consequentemente o jogador estará automaticamente excluído do torneio. 

A pontuação para o ranking também será o equivalente de derrotas em todos os jogos da primeira 

fase. 

Caso o WO seja no jogo Semifinal ou Final, o jogador perderá 600 pontos no ranking além de perder 

todos os pontos ganhos no torneio.  

Caso o jogador que faltar a partida, consequentemente fornecer o WO, não informe a sua ausência 

no jogo para a comissão organizadora com pelo menos 6 horas de antecedência, através do 

WhatsApp do Marcelo Bessa (21 99175-9841), de forma que a organização possa informar ao 

adversário, este jogador poderá receber uma punição equivalente a perda de mais 500 pontos no 

ranking, além da perda dos pontos expostos acima, sendo a decisão pela punição atribuição 

exclusiva da comissão organizadora. 

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. 

Esta regra mais punitiva em casos de WO quando comparados aos torneios anteriores, é devido 

os jogadores terem uma liberdade grande para a realização dos jogos da primeira fase, se tornando 

quase injustificável o WO. 
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Para efeito de caracterizar o WO, o período de início de contagem do prazo de 15 minutos ocorre 

a partir do momento que a quadra está liberada para o início do jogo. Como não teremos juízes 

em quadra, valerá a índole do tenista para contagem do tempo regulamentar. Para se resguardar, 

o jogador poderá enviar uma foto para a administração do torneio, mostrando a disponibilidade 

da quadra naquele momento.  Com isso, o jogo estando marcado, por exemplo, para as 10h e um 

dos tenistas não esteja presente neste horário, se a quadra estiver liberada para jogo, começa a 

contagem de 15 minutos para caracterizar o WO, ou seja, as 10:15h o WO está confirmado, porém 

se a quadra for liberada apenas as 10:25h, o WO só estará confirmado as 10:40h e não as 10:15h. 

Lembramos que não teremos quadras reservadas para os jogos da primeira fase, devendo ser 

respeitado o critério de utilização das quadras adotada pelo condomínio. 

VIII. NÃO PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO 

A não participação no torneio III MASTER CUP DE TÊNIS CIDADE JARDIM 2019 implicará na perda 

de 700 pontos no ranking da ATCCJ.  

IX. ATUALIZAÇÃO DO RANKING 

Ao final do torneio III MASTER CUP DE TÊNIS CIDADE JARDIM 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. 


