
REGULAMENTO DO RANKING DE TÊNIS 2017 

 

1 – Local dos jogos 

 Todas as quadras da APCEF, dependendo da disponibilidade. 

2 – Horário e dias 

 Definido pelo departamento de Tênis dependendo da disponibilidade das 
quadras, do clube e dos atletas. 

 Cancelamento ou transferência da data dos jogos apenas acontece em comum 
acordo dos jogadores e Departamento de Tênis APCEF/MG. 

 Será permitido apenas 15 minutos de tolerância para atraso de um dos 
participantes. Se confirmar a ausência do atleta, este irá perder por WO e o 
atleta presente ganhara os pontos da partida. OBS: vide em tarifas. 

 Em caso de chuva o jogo será remarcado. 

3 – Disputas de jogos 

 Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets com tie break. Em caso de 
empate de 1 set a 1 set, a partida será decidida em um super tie brak. 

 Os atletas terão 5 minutos para fazer o aquecimento. 

 Os atletas antes de cada partida devem preencher e assinar a súmula do jogo. 
Com o término da partida a súmula deve ser entregue ao árbitro responsável ou 
no Departamento de Tênis. 

 O Departamento de Tênis será responsável por disponibilizar bolas em boas 
condições para o jogo. OBS: não necessariamente as bolas serão novas. 

4 – Marcações dos jogos 

 Cabe ao desafiante: 
o Escolher posição acima a ser desafiada; 
o Não efetivar o desafio em caso de doença e ou viagem do desafiado; 
o Marcar os jogos no Departamento de Tênis; 
o Verificar se o desafiado já não foi desafiado por outro atleta; 
o Verificar a disponibilidade das quadras no Departamento de Tênis; 

 Obrigação do desafiado 
o Defender seus pontos; 

5 – Quantidades de desafios 

 Cada atleta inscrito no Ranking terá direito a 4 desafios no ano, estes valores já 
estão quitados na inscrição; 

 Cada atleta pode fazer dois jogos por mês, sendo um como desafiante e outro 
como desafiado; 

 Cada atleta tem que realizar pelo menos um jogo por trimestre para não perder 
seus pontos. 

  



6 – Posições do ranking 

 O atleta só pode desafiar pessoas acima e do mesmo nível de categoria. 

 O Ranking por pontos segue o seguinte critério: 
 
Adulto 

PONTOS  CATEGORIA 

0 500 INICIANTE 

501 1000 PRINCIPIANTE 

1001 2000 5º CLASSE 

2001 3000 4º CLASSE 

3001 4000 3º CLASSE 

4001 5000 2º CLASSE 

5001 Acima 1º CLASSE 

 

 Infantil e juvenil 

PONTOS  CATEGORIA  

0 500 INFANTIL Atleta<10 

501 1000 INFANTO JUVENIL 10<Atleta<16 

 

 Tabela de pontos: 

 Pontos 

Vitória de um desafio 100 

Derrota de um desafio 50 

WO em um desafio -100 

Vitória em torneio 100 

Campeão de um Circuito 300 

Vice-campeão de um Circuito 200 

Participação de Torneio Ext. 50 

 

 Se o tenista ficar 3 meses sem jogar ele perde 300 pontos. 

 O atleta tem o direito de congelar os seus pontos por motivo de lesão(apresentar 
atestado médico), mas só poderá fazê-lo uma vez no ano. 

7 – Colocação no ranking 

 Alunos e associados da APCEF serão colocados no ranking pelo nível técnico 
apresentado nos torneios anteriores e conhecimento dos professores. 

 Atletas de fora terão um jogo de avaliação de ranking para serem qualificados 
dentro do seu nível técnico. 

8 – CIRCUITOS DAS ESTAÇÕES (CHAVES) 

 No ato da inscrição do torneio o tenista entrará na sua categoria conforme a sua 
posição do ranking. 

  



9 – Atualizações das tabelas dos jogos e do Ranking Tênis 2017 APCEF/MG 

 Após o Departamento de Tênis ser informado de todos os resultados, as tabelas 
de jogos(desafios e torneios) e o Ranking será atualizado toda quinta feira até as 
18:00. 

10 – Congelamento 

 Cada tenista pode congelar seus pontos uma vez por ano com lesão comprovada 
pelo período de 180 dias. 

11 – TARIFAS 

 TABELA DE TARIFAS 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Sócio/Aluno/Não Sócio  

Inscrição anual no Ranking com/ou Pack de 4 jogos R$ 120,00  

Inscrição anual no Ranking R$ 50,00  

Taxa por jogo avulso ou desafio(desafiante) R$ 50,00  

Inscrição Circuito das Estações APCEF/MG R$ 80,00  

Inscrição no Torneio de Dupla X Tennis R$ 60,00  

Taxa de New Balls (leva o tubo) – (qualquer jogo) R$ 35,00  

 

 

 


