
BARRAGEM 2021 – SIMPLES / DUPLAS 

 Considerações 

o Abertura das inscrições: 15/04/2021 

o Início 1ª Rodada: 01/05/2021 

o Rodada final Barragem 31/10/21  

o Categorias Simples e Duplas  

 Masculina: A, B e C (mínimo de 8 Tenistas de simples ou duplas 

por categoria) 

 Feminina: A, B e C (mínimo de 8 Tenistas de simples ou duplas 

por categoria 

 Caso a Tenista queira jogar na Categoria Masculina, será 

permitido 

o Master 

 Jogarão os 8 melhores colocados de cada categoria de 01/11 à 

05/11, a seguir: 

 1º Colocado x 8º Colocado-JOGO I 

 2º Colocado x 7º Colocado-JOGO II 

 3º Colocado x 6º Colocado-JOGO III 

 4º Colocado x 5º Colocado-JOGO IV 

 SEMI-FINAIS DIA 06/11 
 VENCEDOR DO JOGO I x VENCEDOR JOGO IV – JOGO V 

 VENCEDOR DO JOGO II x VENCEDOR JOGO III – JOGO VI 

 FINAIS DIA 07/11 

 VENCEDOR JOGO V x VENCEDOR JOGO VI 
o Tenistas aptos a participarem 

 Sócios (JOGARÃO SIMPLES E DUPLAS) 

 Até 2 convidados de sócios (JOGARÃO SOMENTE SIMPLES) 

 Alunos Professores Rato e Jair (JOGARÃO SOMENTE SIMPLES) 

o Valor das inscrições (terão direito a jogar simples e duplas –SOMENTE OS 

SÓCIOS) 

 Sócio: R$ 120,00 

 Alunos Professores Rato e Jair: R$ 140,00 

 Convidados: R$ 150,00 

 Os primeiros 60 inscritos, até o início da 1ª Rodada, ganharão 

Camisetas da Barragem  

 Premiação 

o Barragem: 

 Campeões, Vice-Campeões e 3º colocados de cada categoria, 

receberão medalhas 

o Master 

 Campeões e Vice-Campeões de cada categoria, receberão 

medalhas 



 Regulamento 

1. Marcação de jogos e definição da rodada: 

1.1. Os confrontos serão definidos pelas seguintes regras: 

1.1.1 O jogador será sorteado até 10 posições para mais ou menos de sua 
colocação no RANKING da sua classe.  

1.1.2. Serão observadas as licenças, suspensões para formação dos confrontos 
dentro da classe. 

1.1.3 A formação da rodada será induzida pelo sistema de forma que a repetição 
de confrontos só aconteça depois de 03 (três) rodadas. 

1.1.4 Se houver número ímpar de participantes na classe, será acrescentado um 
jogador “CURINGA”, que servirá para termos um número par de jogadores. 

1.1.4.1 Para efeito de pontuação, o jogador que for sorteado para “enfrentar o 
CURINGA” receberá 8 pontos na rodada. 

1.2 O desafiante será sempre o que está mais abaixo na ordem de classificação. 

1.3 Ambos os tenistas terão que apresentar bolas em ótimas condições de jogo. 

1.4 A divulgação dos confrontos (rodada atual) será em dia e horário 
determinado pelo Administrador. 

1.4.1 Nos jogos que não tiverem seu resultado informado, ambos os jogadores 
não receberão pontuação (dentro da data limite de informação de resultado). 

1.4.1.1 A responsabilidade de cadastrar o resultado é do vencedor, mas o 
perdedor também pode cadastrar. 

1.4.2. A informação de resultados, estará limitada a data do encerramento de 
cada rodada. 

2.1 Pontuação da partida será de 2 sets e um supertiebreak, ou 2 Sets a zero. 

2.2. Se por algum problema não for possível terminar o jogo, será considerado 
vencedor quem estiver na frente do placar, considerando o placar de 2x1. 

2.3. No caso de término do jogo por contusão ou desistência, o vencedor irá 
receber o resultado de 2x1. 

2.4. Se algum jogador não comparecer, ou se atrasar por mais de 20 minutos, 
será considerado vitória por WO a favor do jogador que compareceu. 

2.5. Se os jogadores compareceram no local e no horário marcado para o jogo, 
e o jogo não puder ser realizado, eles devem remarcar o jogo, dentro do prazo 
estipulado pelo organizador para a realização dos jogos. 



3. Admissão no ranking: 

3.1. Após o início da Barragem, o tenista que ingressar, entrará na última 
colocação de sua categoria 

4. Saída do ranking: 

Para saída definitiva do ranking, o participante deve solicitar que o organizador 
altere seu status para DESATIVADO. 

5. Pontuação para o ranking: 

5.1. Jogos Normais 

5.1.1.O vencedor receberá uma pontuação por cada partida disputada. 

5.2 Nos jogos em que o resultado não for informado por nenhum dos tenistas, 
ambos não receberão pontuação. 

  

6. Regra de Licença: 

6.1. O jogador que estiver impossibilitado de jogar, por qualquer motivo, deve 
informar ao Administrador da Barragem. 

6.2. A licença será sempre por prazo indeterminado. 

6.3. O jogador que entrar de licença não constará nas rodadas da Barragem. 

6.4.O jogador que quiser retornar a Barragem, terá que informar ao 
Administrador da Barragem. 

6.5 O jogador que retornar a Barragem, entrará na rodada seguinte. 

6.6 O jogador que obtiver 3 resultados seguidos de 2x0, será imediatamente 
promovido a uma categoria superior a sua, recebendo a metade dos seus pontos 
conquistados. 

6.7 O jogador que tiver 3 WO consecutivos, será suspenso da Barragem. 

6.7.1 Caso o jogador queira retornar, será reincluído após 2 rodadas seguintes. 

 

 

7 Ranking 

 Maior número de vitorias 

 Maior número de pontos 

 Sets ganhos (2x 0 = 2 sets) – (2x1 = 1 set) 



 Se houver empate até o último critério acima, o desempate será por 
confronto direto 

8 PONTUAÇÃO POR JOGO 

Vitória 

2x0 - ganhará 12 pontos 
2x1 - ganhará 08 pontos 

Vitoria por WO  

O Vencedor ganhará - 8 pontos 

CORINGA 

O Vencedor ganhará - 8 pontos 

9. O intervalo de cada Rodada será de 10 dias. 

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da Barragem. 

 

 

Diretoria de Tenis 

Solange Ferreira 


