
RANKING TCPP – 2019 
 

 
A partir do segundo semestre de 2019, o Tênis Clube de Presidente Prudente (TCPP) contará 
com um novo Ranking interno de Tênis. Abaixo você poderá ver o regulamento, critérios e 
formato deste novo ranking do Clube. 
 
 
DOS OBJETIVOS 
 

1. O Ranking TCPP é um formato pensado para a inclusão de todos associados do Clube 
para fomentar a prática e disputa de Tênis. O Ranking TCPP não tem fins lucrativos, será 
prestado conta aos participantes ao final de cada etapa e toda verba arrecadada com 
inscrições será revertida para compra de troféus, churrasco de confraternização ao final 
de cada etapa e o restante que sobrar, será revertido para o Clube com o compromisso 
de investir a verba na modalidade. 

 
 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

2. Apenas os SÓCIOS do TCPP poderão participar dos Torneios e do Ranking desde que 
façam sua inscrição até a data estipulada, antes de cada torneio na secretaria do clube 
e obedeçam às regras que serão estabelecidas neste documento. 
 

3. Em 2019 o ranking interno TCPP terá início no segundo semestre e contará com 3 Etapas 
que contarão pontos no ranking. 
 

4. O Ranking interno TCPP será dividido em com 5 classes, sendo elas: Especial, A, B, C e D. 
Todos jogadores interessados em participar do ranking deverão estar alinhados a uma 
destas classes. 
 

5. A categorização dos jogadores inscritos será indicada pelos jogadores e avaliada pelos 
coordenadores do ranking, que terão auxílio dos professores do clube para poder avaliar 
o nível de cada atleta e assim todos sejam enquadrados da melhor forma possível. 
 

 
DOS TORNEIOS 
 

6. Os torneios do Ranking TCPP serão disputados em formato de chaves eliminatórias e o 
vencedor de cada partida passa para próxima fase. Após sua vitória, o jogador aguarda 
seu próximo oponente, e assim sucessivamente até a final do torneio, onde será 
decidido o campeão da etapa. 
 

7. Os jogos serão disputados apenas dentro do clube, e deverão ser realizados em partidas 
de 1 set de 6 games. O empate em 6 a 6 levará a partida a um tie break de 7 pontos.  



8. Cada uma das etapas contará com chaves eliminatórias de pontuações diferenciadas 
(TCPP 250, TCPP 500, TCPP 1.000). Cada uma destas etapas terá seu detalhamento 
descrito abaixo: 

 
a. TABELA DE PONTUAÇÃO 

Rodadas/Torneios TCPP 250 (8) TCPP 500 (16) TCPP 1.000 (32) 
1ª Rodada ----- 50 pts. 150 pts. 
Oitavas de Final 50 pts. 100 pts. 300 pts. 
Quartas de Final 75 pts. 175 pts. 450 pts. 
Semifinal 150 pts. 250 pts. 600 pts. 
Finalista 200 pts. 350 pts. 750 pts. 
Campeão 250 pts. 500 pts. 1.000 pts. 

 
b. Somente jogadores com inscrições confirmadas na secretaria terão seus nomes 

disponíveis no sorteio para disputa dos torneios, não serão aceitas inscrições 
após o término do período estipulado. 

c. As inscrições terão suas datas de inicio e fim estipuladas dentro do novo grupo 
de WhatsApp que será a principal fonte de informações do ranking TCPP. 
 

9. As etapas serão realizadas em: 
a. 1º Etapa – TCPP 250 – setembro 2019 
b. 2º Etapa – TCPP 500 – outubro 2019 
c. 3º Etapa – TCPP 1.000 – novembro 2019 

i. 1º Etapa – TCPP 250 
1. Todos serão sorteados de forma aleatória em suas categorias, 

podendo cair em qualquer uma das chaves criadas para 
categoria. 

2. O torneio deverá contar com chaves dentro de cada categoria 
de acordo com o número de jogadores inscritos. As chaves 
terão no mínimo 6 jogadores e no máximo 8 jogadores.  

3. Troféus para campeões e vices. 
 

ii. 2º Etapa – TCPP 500 
1. Todos serão sorteados de forma aleatória em suas categorias. 
2. O torneio deverá contar com pelo menos 2 chaves de acordo 

com o número de jogadores. As chaves terão no mínimo 12 
jogadores.  

3. Troféus para campeões e vices. 
 

iii. 3º Etapa – TCPP 1.000 
1. Todos serão sorteados de forma aleatória em suas categorias. 
2. Todos jogadores em apenas 1 chave por categoria. 
3. Troféus para campeões e vices. 

 
 

10. Cada umas das etapas terão data determinada para começar e acabar.  As rodadas 
dentro de cada uma das etapas também contarão com data limite para que os jogos 
aconteçam e assim tudo corra dentro dos prazos estipulados. 



11. A regra da PRIORIDADE, será uma novidade que a organização irá testar e avaliar em 
2019 para que tenham menos jogos perdidos por WO. O funcionamento da regra se 
dará da seguinte forma: 

a. Antes do sorteio das chaves cada um dos jogos de toda a chave terá um sinal de 
“*” esse sinal definirá o jogador com PRIORIDADE. 

b. O jogador que tiver a PRIORIDADE será o jogador que passará para próxima fase 
do torneio em caso de WO, desde que, tenha colaborado com seu adversário 
para conseguir um horário para jogar dentro do prazo estipulado. 

c. O jogador que NÃO TIVER A PRIORIDADE será o responsável por ir atrás do jogo, 
conversar via WhatsApp com o adversário e tentar uma data dentro do prazo 
estipulado. 

d. Caso o jogo entre os jogadores não aconteça até a data limite, e o jogador sem 
PRIORIDADE não apresente provas que tentou marcar o jogo com o adversário 
e não conseguiu, o jogador com PRIORIDADE passa a próxima fase com WO. 

e. Caso o jogador sem PRIORIDADE apresente provas que tentou marcar jogo e o 
adversário com PRIORIDADE não conseguiu marcar nenhuma data, o mesmo 
deverá enviar o caso a organização que irá avaliar o caso e deverá dar um 
posicionamento a respeito.  

f. Todas as conversas entre jogadores com PRIORIDADE e sem devem ser 
registradas via whatsapp no particular. As conversas no grupo do ranking serão 
desconsideradas. 

g. Por fim, caso ainda assim aconteça algum impasse a organização é formada por 
5 membros e o voto da maioria definirá quem passará por WO. 

h. Se nenhum dos jogadores se manifestar, o jogador COM PRIORIDADE passa 
para faze seguinte por W.O. 

i. O intuito de toda essa burocracia é para termos ferramentas suficientes para 
não ser injusto com nenhum atleta e para não atrasar o torneio. 

 
 

DO RANKING 
 

12. O Ranking TCPP será publicado ao final de cada etapa 
 

13. O jogador manterá os pontos ao final do ano e defenderá os pontos na etapa 
equivalente no ano de 2020. 
 

14. A quantidade de etapas e ajustes no regulamento em 2020 serão divulgados até o final 
de 2019, Porém, as 3 primeiras etapas de 2020 servirão para os jogadores defenderem 
seus pontos conquistados em 2019. 

 
DAS INSCRIÇÕES E VALORES 

 
15. Será cobrado a taxa de inscrição de R$ 40,00 por torneio por participantes. 

 
16. A inscrição deverá ser feita somente na secretaria do clube e o participante deverá 

fornecer seu nome e número de título para constar no recibo e encaminhar a foto para 
o grupo da categoria da qual fizer parte. 



 
17. Cada jogador poderá fazer apenas uma inscrição por torneio. 

 
18. Só serão aceitas as inscrições até o prazo determinado para cada evento. Aquele que 

não se inscrever até a data limite, sobe hipótese alguma terá seu nome inserido no 
torneio do clube. 

 
 
DAS PREMIAÇÕES 

 
19. Serão premiados com troféu os campeões e vice de cada chave de cada categoria. 
20. As premiações serão entregues no churrasco de confraternização ao final de cada uma 

das etapas realizadas. 
 
 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
21. Em qualquer momento que houver empate nas pontuações o jogador com idade mais 

velha terá prioridade, havendo novo empate, quem for sócio há mais tempo no Clube 
terá prioridade. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
22. Serão criados grupos de WHATSAPP para todos receberem as comunicações pertinente 

aos torneios e para eventuais dúvidas ou resoluções de problemas. 
 
 
Contamos com sua participação, forte abraço!! 
 

COORDENAÇÃO TENIS - TCPP 


