REGULAMENTO BARRAGEM DE TÊNIS 2021

CAPÍTULO I - Objetivos
Art. 1° - Realizar um torneio interno nos moldes de BARRAGEM, respeitando os protocolos de
segurança, oportunizando a prática do tênis, a formação de novas amizades, a comunicação e a
integração entre os associados.

CAPÍTULO II - Das Disposições Preliminares
Art. 2º - O evento será regido pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Tênis, salvo os
dispostos neste regulamento.
Art. 3º - Caberá ao Clube Curitibano organizar e dirigir o torneio, oferecendo a estrutura
necessária para o perfeito desenvolvimento do evento.

CAPÍTULO III – Dos participantes
Art. 4º - A participação no Torneio será restrita aos associados do Clube Curitibano, que serão
classificados ou reclassificados de acordo com os critérios adotados pela comissão organizadora
dos eventos.

CAPÍTULO IV – Das Provas e Sistema de Disputa
Art. 5º - As provas serão disputadas na modalidade de simples masculinas e femininas. E cada
categoria terá o número par de jogadores. (REVOGADO)
Art. 6º - Ao início de cada mês, o sistema sorteará 2 jogos para cada participante realizar até a
conclusão do mês em questão. Cada vitória contará como 1 ponto e ao término do período da
barragem, os 2 melhores pontuados serão premiados com troféus. (ADICIONADO) Os 6
melhores de cada ranking terão vaga garantida para o Finals que acontecerá em dezembro.
Art. 7° - As bolas utilizadas nos desafios serão de responsabilidade dos jogadores.
Art. 8° - Os jogos serão disputados em melhor de 2 sets sem vantagem e com super tie-break.
Art. 9 ° - Caberá ao vencedor do jogo informar o resultado no aplicativo LetzPlay (LPTennis). Será
disponibilizado um vídeo informativo de como realizar tal procedimento.
Art. 10 – A barragem terá início no dia 1º de março com duração até 31 de julho. (ALTERADO
PARA:) A barragem terá início no dia 19 de abril com duração até 30 de novembro.
(REVOGADO) Art. 11 – Em caso de empate na pontuação, o desempate irá seguir os seguintes
critérios:
1º - Confronto direto;
2º - Saldo de sets;

3º - Saldo de games;
4º - Sorteio
Art. 11 – Em caso de empate na pontuação, o desempate irá seguir os seguintes critérios:
1º - Número de jogos (menor nº)
2º - Saldo de jogos (nº de vitórias menos o nº de derrotas)
3º - Saldo de sets (nº de sets vencidos menos o nº de sets perdidos)
4º - Saldo de games (nº de games vencidos menos o nº de games perdidos)
5º - Sorteio

CAPÍTULO V - Das Inscrições
Art. 12 - A inscrição será realizada através do sistema da LetzPlay (LPTennis) entre os dias 10 até
24 de fevereiro. O acesso aos jogos, disputas e a manutenção no torneio acontecerá todo pelo
app, facilitando ao associado a participação e controle dos jogos. Vídeos explicativos com o
procedimento serão disponibilizados. (ADICIONADO) Outros jogadores podem entrar na
barragem durante o ano, porém não poderão compensar as rodadas perdidas.
Art. 13 - Não será permitida a participação em mais de uma categoria.
Art. 14 - O valor de inscrição da barragem será de R$ 25,00. (REVOGADO)
Art. 15 - Atletas que não possuírem ranking terão suas categorias definidas por meio de uma
avaliação da comissão organizadora.

CAPÍTULO VI – Das Categorias:
Art. 16 - Masculinas: 2ª a 6ª Classes:
Art. 17 - Femininas: 2ª a 5ª Classes: (REVOGADO)

CAPÍTULO VII – Do agendamento das partidas
Art. 18 - Os jogos poderão ser reservados na plataforma do LetzPlay (LPTennis), sendo utilizados
os mesmos horários disponíveis aos associados para locação de quadra.
Art. 19 - Os jogadores poderão pegar o contato de telefone e e-mail pelo aplicativo LetzPlay
(LPTennis) e as conversas devem ser registradas para eventuais dúvidas ou punições em caso de
não realização de jogos.

CAPÍTULO VIII – Das punições
Art. 20 - Os jogadores que não conseguirem realizar os dois jogos dentro do mês, serão punidos
com a perda de 1 ponto.

Art. 21 - Os jogadores devem ter o conhecimento que é necessário disponibilidade de tempo
para participar da barragem, e que aos sábados e domingos as quadras do clube tem maior
disponibilidade para reservas. Por isso, caso um dos jogadores seja o causador da não realização
da partida, ele será designado como perdedor por W.O e receberá a punição da perda de 3
pontos. Alterado para: Por isso, caso um dos jogadores seja o causador da não realização da
partida, ele será designado como perdedor por W.O e receberá a punição da perda de 1 ponto.

CAPÍTULO IX – Da Comissão Organizadora
Art. 22 - A comissão organizadora será composta pelos professores de tênis, funcionários do
departamento de esportes de raquetes e diretoria da modalidade.
Art. 23 - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela comissão organizadora.

