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Regulamento Oficial 

 
1 – RANKING DE TÊNIS STRANG TENNIS CAMP 2014 será 

disputado nas categorias masculino A, B, C e D e Feminino A e B.  

 

2 – Para a participação do RANKING DE TÊNIS STRANG 

TENNIS CAMP 2014, poderão participar tenistas de qualquer idade, 

e que sejam SÓCIOS do Strang Tennis Camp, ou alunos do CFT-RP 

e Strang Tennis Camp. 

  

3 – O RANKING DE TÊNIS STRANG TENNIS CAMP 2014, será 

disputado ao longo de QUATRO Etapas, mais um MASTERS nas 

seguintes datas: 

 - 1ª Etapa - 22/23 de Março 

 - 2ª Etapa - 30/31 de Maio 

 - 3ª Etapa - 02/03 de Agosto 

 - 4ª Etapa - 17/18 de Outubro 

 - Masters – 21/22 de Novembro 

  

4 - A forma de disputa do RANKING DE TÊNIS STRANG 

TENNIS CAMP 2014 será a eliminatória simples nas classes, a 

partir de 5 inscritos por categoria e em caso de até 4 será grupos 

classificatórios nas categorias. 

 

5 – O valor da inscrição de cada etapa será de R$ 60,00, onde está 

incluso o jantar de encerramento, na etapa do MASTERS! 

 

5 – Em cada etapa haverá uma premiação e também uma pontuação, 

que no final do RANKING DE TÊNIS STRANG TENNIS CAMP 

2014 teremos o campeão/ campeã de cada categoria, que será aquele 

que somar mais pontos ao longo das 5 etapas, não havendo um 

número mínimo de participantes. 
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6 – A premiação de Campeão do RANKING DE TÊNIS STRANG 

TENNIS CAMP 2014 será realizada na última etapa do Circuito, o 

MASTERS, juntamente com uma festa de encerramento. 

7 – Para a classificação e etapa do MASTERS, serão computados os 

3 melhores resultados obtidos em cada etapa, e na etapa do Masters 

 

8 – A pontuação de cada etapa, nas categorias Feminina/ Masculina 

é a seguinte: 

 

 - Campeã / Campeão – 24 pontos 

 - Vice – Campeã / Vice- Campeão – 12 pontos 

 - Semi Final – 8 pontos 

 - Quartas de Final – 5 pontos 

 - Primeira Rodada – 2 pontos 

  

9 – A pontuação da etapa  MASTERS, será diferenciada, tendo 

uma pontuação dobrado em relação as etapas normais. A pontuação 

do MASTERS é a seguinte: 

 

 Campeã / Campeão – 48 pontos 

 Vice – Campeã / Vice- Campeão – 24 pontos 

 Semi Final – 16 pontos 

 Quartas de Final – 10 pontos 

 Primeira Rodada – 4 pontos 

 

 

7 - Durante os jogos haverá um árbitro geral, que será o responsável 

tanto pelo seu encaminhamento quanto pela sua execução. 

 

8 - Quando ocorrer qualquer problema na quadra, como dúvidas na 

contagem ou dúvidas no ponto, como bola dentro ou fora, o árbitro 

geral deverá ser chamado e terá todo o poder de decisão.  
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9 - Os jogos, após marcados na programação oficial, não poderão, 

em HIPÓTESE ALGUMA, ser transferidos pelos jogadores, mesmo 

que exista um acordo entre eles. A organização do evento reserva-se 

o direito de efetuar ou não transferências de jogos.    

 

10 - Cada jogador terá uma tolerância de 20(vinte) minutos após o 

horário marcado para o jogo. Ultrapassado este prazo, será 

impreterivelmente aplicado o W.O. mesmo que, posteriormente, seja 

feito algum acerto entre os jogadores.  

 

11 - Todos têm a obrigação de se interessar em saber a data e o 

horário dos seus jogos. A programação geral estará à disposição dos 

jogadores pelo site www.strangtenniscamp.com.br/ranking, assim 

como os horários dos seus jogos e também a classificação do 

ranking. 

 

12 - Em caso de chuvas, ou instabilidade no tempo, os jogos serão 

imediatamente remarcados. É dever dos competidores ligar para a 

promotora do evento para informarem-se dos novos horários.  

 

13 - Os jogos serão disputados em uma melhor de três sets(série 

curta com tie-break), sendo que, no caso de haver empate de um set 

a um, o terceiro set será jogado um match tie-break, série até 10 

pontos.   

 

14 – À promotora do evento reserva-se o direito de preencher as 

vagas abertas por WOs e desistências tanto pelos perdedores da 

rodada anterior e/ou lucky looser, como também por jogadores em 

lista de espera.   

 

15 – Nas categorias onde a forma de disputa for a de grupos 

classificatórios, os critérios de classificação dentro dos grupos serão 

os seguintes:  

   1 – Maior número de vitórias; 

http://www.strangtenniscamp.com.br/ranking
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   2 – Confronto direto; 

   3 – Maior saldo de sets; 

   4 – Maior saldo de games; 

   5 – Maior número de games ganhos; 

   6 – Sorteio simples; 

 

16 - Os casos omissos a este regulamento serão decididos 

soberanamente pela seguinte Comissão Organizadora: 

Haroldo Zwetsch Junior, Sergio Naufel, Clayton Nogueira e Sergio 

Strang Lousada. 


