Regulamento Clube dos 50 - 2017
1 - PARTICIPANTES:
1.1 - Poderá participar do Clube dos 50 qualquer jogador acima de 15 anos,
independente do nível técnico ou sexo, podendo ser aluno ou não da T
 ennis Route;
1.2 - Deverá estar em dia com a mensalidade de R$ 180,00.
Observações:
● A permanência mínima é de 1 ciclo, ou seja, 4 meses consecutivos, sem reembolso do
valor pago em caso de desistência antes desse prazo.
2 - CONFRONTOS / DESAFIOS:
2.1 - Os participantes serão divididos por nível técnico em cinco categorias: Grand
Slam, Masters 1000, ATP 500, ATP 250 e Challenger.
2.2 - Todos os jogadores de uma mesma categoria jogarão entre si ao longo de 1 ciclo
de 4 meses, ou seja, todos contra todos em confronto único.
2.3 - Ao final de cada jogo, ambos jogadores deverão passar o resultado final da partida
ao organizador via Whatsapp.
2.4 - Ao final de cada ciclo de 4 meses, os 3 jogadores mais bem classificados de cada
nível sobem ao nível superior assim como os 3 jogadores como os 3 últimos classificados caem
ao nível inferior. Feito isso a pontuação é zerada e recomeça um novo ciclo.
2.5 - A organização fornecerá bolas para os jogos oficiais.
2.6 - Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo o 3º set substituído pelo
Match Tie-break até 10 pontos. Caso os dois jogadores concordem, o jogo poderá ser
disputado no mesmo formato mencionado acima, porém com NO AD, ou seja, sem vantagem
nos games.
2.7 - Ao final de cada jogo, os jogadores deverão deixar a quadra arrumada: escovada
e com as linhas limpas.
3 - MARCAÇÃO DOS JOGOS:
3.1 - A programação é feita semanalmente e estará disponível toda quinta-feira que
antecede o final de semana de jogos.
3.2 - Em caso de indisponibilidade, de dia ou horário durante o final de semana, o
jogador deverá avisar até terça-feira sobre as suas restrições, ou seja, se o jogador não avisar
nada até terça-feira, o organizador entenderá que o jogador estará disponível para jogo.
3.3 - Os jogos acontecerão preferencialmente sextas após 20 horas, sábado das 7 às
19 horas e domingo das 7 às 16 horas.

4 - PONTUAÇÃO NO RANKING:
4.1 - Vitória por 2 sets a 0 ou 2 set a 1 - 3 pontos.
4.2 - Derrota por 2 sets a 0 ou WO - 0 ponto.
4.3 - Derrota por 2 sets a 1 - 1 ponto.
4.4 - Desistência durante a partida:
4.4.1 - Vencedor não perdeu set antes da desistência - 4 pontos.
4.4.2 - Vencedor perdeu 1 set antes da desistência -  3 pontos.
4.4.3 - Perdedor venceu 1 set antes de desistir - 1 ponto.
4.4.4 - Perdedor não venceu set antes de desistir - 0 ponto.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Além dos pontos descritos no item anterior, na tabela do ranking, serão também computados
alguns itens nessa ordem de importância:
1. Quantidade de pontos.
2. Número de jogos.
3. Quantidade de vitórias.
4. Saldo de sets.
5. Saldo de games.
Esses itens, na ordem de importância citada acima, ajustarão a posição dos jogadores caso
haja empate de pontos.
5 - PASSE LIVRE:
5.1 - Os participantes que estiverem em dia com a mensalidade do Clube dos 50 têm
direito de marcar 1h de quadra (mesmo havendo 2 associados) por dia no final de semana
(sábado e domingo), não cumulativa, de acordo com a disponibilidade das quadras.
5.2 - Caso haja disponibilidade, os participantes poderão usar mais de uma hora por
dia.
5.3 - Caso o integrante do Clube dos 50 queira jogar com alguém de fora, será cobrada
taxa de visitante de 50 reais por hora.
5.4 - Ao final do uso, é preciso deixar a quadra arrumada: escovada e com as linhas
limpas.
6 - JOGADOR ESTREANTE:
6.1 - Todo jogador que quiser entrar no ranking passará por uma avaliação técnica e
será colocado no grupo correspondente ao seu nível técnico, ao final de cada ciclo. Caso
algum jogador desista no meio do ciclo, a organização poderá ou não substituí-lo por outro
jogador.

7 - PREMIAÇÃO:
Anual:
7.1 - Jogador que terminar na primeira posição do Grupo Grand Slam no último ciclo do
ano (setembro a dezembro) - Troféu de campeão do ano*
*só serão premiados os jogadores que estiverem ativos e que tenham participado do ranking
por no mínimo 2 ciclos (8 meses).
Ciclo:
7.3 - Os 3 melhores jogadores de cada categoria ao final de cada ciclo - Medalha.
8 - CASOS OMISSOS:
8.1 - Qualquer eventual problema, a comissão organizadora, Guilherme Teixeira e
Juliano Demoliner, se juntará para avaliar o caso e tomar a decisão cabível.

Eu,________________________________________________, me comprometo com
regras acima, assim como declaro estar apto a praticar atividades físicas com segurança.
Data:
Assinatura:

as

