REGULAMENTO
RANKING INTERNO DE TÊNIS
Diretoria de Esportes Olímpicos e Formação

I. Essa atividade será disputada no formato de Pirâmide, com critério de classificação
e idade da FPT (Federação Paulista de Tênis). Poderão participar associados acima
de 19 anos. As pirâmides serão divulgadas em local visível, na Seção de Tênis,
próximo à Secretaria.
O Ranking Interno servirá como um dos critérios para a formação de equipes que
representem o clube.
I.I. Haverá 4 pirâmides para a categoria masculina:
- Pirâmide 1 (PMA): jogadores classificados como primeira e segunda classe
na FPT – Federação Paulista de Tênis;
- Pirâmide 2 (PMB): jogadores classificados como terceira e quarta classe na
FPT – Federação Paulista de Tênis;
- Pirâmide 3 (PMC): jogadores classificados como quinta classe e principiantes
FPT – Federação Paulista de Tênis e principiantes não federados
- Pirâmide 4 (Vets): jogadores acima de 60 anos, classificados ou não pela FPT
- Federação Paulista de Tênis
I.I.I. Haverá 4 pirâmides para a categoria feminina:
- Pirâmide 1 (PFA): jogadoras classificadas como primeira e segunda classe na
FPT – Federação Paulista de Tênis;
- Pirâmide 2 (PFB): jogadoras classificadas como terceira e quarta classe na
FPT – Federação Paulista de Tênis;
- Pirâmide 3 (PFC): jogadoras classificadas como principiantes FPT –
Federação Paulista de Tênis e principiantes não federadas.
- Pirâmide 4 (Damas): jogadoras acima de 60 anos, classificadas ou não pela
FPT - Federação Paulista de Tênis

II. As chamadas dos desafios serão elaboradas através de sorteio randômico
(plataforma LPTennis) e divulgadas aos participantes por e-mail. Os participantes
deverão combinar o jogo entre si, até o final do período. As partidas deverão ser
disputadas de acordo com o prazo determinado para a realização da rodada, não
serão aceitas partidas fora do prazo.
III. As inscrições deverão ser realizadas no site da LPTennis e os participantes
deverão estar inscritos na atividade Tênis Jogar.
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IV. Para os seis primeiros colocados em cada pirâmide, a Comissão Técnica poderá
promover desafios entre os jogadores na última linha da pirâmide superior à sua
categoria.
Para os demais jogadores, a Comissão Técnica poderá promover desafios somente
aos jogadores que estiverem posicionados na mesma linha ou linha superior à sua,
dentro de sua respectiva pirâmide;
V. Cada jogador terá direito a um jogo por rodada, a ser estabelecido pela Comissão
Técnica do Ranking. O direito ao desafio será alternado entre os jogadores
posicionados em número ímpar e número par. Na primeira rodada têm o direito ao
desafio aos jogadores posicionados em número ímpar e na rodada subsequente o
direito ao desafio passa a ser dos jogadores posicionados em número par.
Em caso de vitória, o desafiante trocará de posição com o desafiado. Em caso de
derrota, o desafiante continuará na mesma posição;
VI. Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo o terceiro set um super-tiebreak de 10 pontos;

VII. Os jogos serão disputados pelo sistema no-let;

VIII. Não haverá reserva de quadra;
IX. O jogador desafiado que não atender aos desafios por qualquer motivo (lesão,
férias, etc.) perderá a posição para o desafiante, não havendo proteção ou
congelamento de sua posição no ranking. Ou seja, continuará recebendo desafios
sucessivos até a última posição de sua categoria, não podendo ser desafiado por
pirâmide abaixo.
Os jogadores participantes, obrigatoriamente, terão que se disponibilizar ao longo do
período.
X. Resultados: ao término do jogo o vencedor e o perdedor deverão informar o
resultado no site ou aplicativo LPTennis..
XI. Não haverá árbitro durante as partidas.
XII. Premiação:
Haverá premiação para os destaques do Ranking, durante a Festa do Tênis.
Serão eleitos os MVP – Most Value Player – do Ranking.
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XIII. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica do Ranking.
XIV Caso haja necessidade, a Comissão Técnica do Ranking poderá fazer
modificações neste regulamento.
XV. O Coordenador do Ranking será o Supervisor Técnico Evanildo Mondeck.

Este regulamento entra em vigor a partir de 16 de abril de 2019.

___________________________
Marilena Simões de Queiroz
Diretora Adjunta do Tênis

_____________________________
Evanildo Mondeck
Supervisor Técnico do Tênis

3/3

