
 
RANKING TENIS – Barragem sócio atleta 

CNPJ: 31.708.598/0001-00 IE: 07.882.864/001-36 

ETAPAS DE JOGOS DURANTE O ANO 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Jogos de 
verão 

1ª Etapa 
01 - 28 

2ª Etapa 
01 - 31 

3ª Etapa 
01 - 30 

4ª Etapa 
01 - 31 

5ª Etapa 
01 - 30 

Jogos de 
inverno 

6ª Etapa 
  01 - 31 

7ª Etapa 
01 - 30 

8ª Etapa 
01 - 31 

9ª Etapa 
01 - 30 

Master 
01 - 22 

1) O ranking barragem Coachtenis possui etapas de competição em forma de agendamento e disponibiliza aos atletas cadastrados no sistema 
de jogos, através da confirmação no site www.coachtenis.com.br/resultados a solicitação da inclusão do nº do seu jogo para reservar o horário 
da quadra. As partidas confirmadas pelo sistema precisam ser combinadas diretamente com o seu adversário imediato e seguida solicitar no site a 
reserva da quadra. Observando que os jogos precisam ser combinados uma semana antes. Os desafios serão oficializados somente pela ordem 
informada no site, ou seja, os primeiros terão direito ao horário livre. Onde a direção dos jogos deverá disponibilizar a tabela atualizada no site no 
domingo no final do dia. Cada etapa corresponde a três (3) partidas. Os atletas da barragem poderão usufruir das quadras para jogos treinos 
apenas nos horários vazios ou com a presença de algum funcionário da barragem. A manutenção do ranking e classificação após conclusão dos 
jogos dentro de cada etapa. A competição referente, cada nível com oito atletas. Três partidas dentro de cada etapa, onde os vencedores 
avançam e os perdedores recuam à fase da repescagem somando três jogos para todos dentro do nível. Primeira fase após sorteio dos confrontos 
e seguida os desafios até formar os jogos nas finais: Final: 1ºx2º | 3ºx4º | 5ºx6º | 7ºx8º | (Jogo1-1ºx8º. Jogo2-2ºx7º. Jogo3-3ºx6º. Jogo4-4ºx5º). 
Segunda fase: Vencedor (Jogo7-1º/8ºx4º/5º e Jogo8-3º/6ºx2º/7º) Perdedor (Jogo5-1º/8ºx4º/5º e Jogo6-3º/6ºx2º/7º). Terceira fase: Perdedor: 
(Jogo9-5ºx6º. Jogo11-7ºx8º) Vencedor: (Jogo10-5ºx6º. Jogo12-7ºx8º) 2) Serão realizados nove (9) etapas + o Master em dezembro + jogos de 
verão no mês de janeiro + jogos de inverno no mês de julho. Cada etapa com duração de trinta dias, (30) dias corridos mais o prazo limite de cinco 
(5) dias para conclusão de possíveis jogos pendentes. Sua ausência na semana vigente poderá comprometer na média final da classificação na 
corrida dos campeões. Com relação aos jogos de verão e inverno, apenas 32 atletas que efetuarem seu cadastro pelo site serão inscritos no 
torneio. O evento em fase eliminatória simples, não será realizado uma vez que houver quantidade inferior a 16 atletas. 3) Concluído cada etapa a 
organização atualiza a tabela de classificação através do Ranking de entrada + Corrida dos campeões mediante o ranking final dentro do período 
estabelecido e toda segunda-feira a tabela será atualizada conforme os resultados divulgados pelo vencedor do jogo na página do site da 
organização dos jogos www.coachtenis.com.br/resultados informando data, horário e placar do jogo observando a ordem dos atletas na tabela de 
divulgação. 4) Com relação ao agendamento do seu jogo o critério para Marcar presença confirmando na janela disponível estabelecido pela 
organização, seguido de quinze minutos (15) antes do horário do jogo aguardando no local do jogo, inserindo no mural de marcação das quadras 
sua carteira junto com seu adversário ou confirmando junto a mesa de controle, ou sistema de divulgação. 5) Ao entrar na quadra deve iniciar 
aquecimento em cinco (5) minutos. Observando o tempo limite da marcação da quadra. 6) Realizar o sorteio entre os jogadores para indicar qual 
começa servindo o saque. 7) Partida de três (3) set’s sendo o terceiro set super tiebreack longo de 10 pontos. 8) Virada de lado nos games 
impares, 9) Descanso de um minuto e meio na virada de lado, se necessitar sair da quadra deve comunicar o adversário e organização, não poderá 
ultrapassar mais que três minutos fora da quadra. Caso repetir o procedimento durante o jogo e ultrapassar o tempo estabelecido o jogador que 
estiver aguardando poderá penalizar com a perda de um game ou set e por fim o jogo. Em cada set, sujeito a penalidades tais como perda de 
pontos, games, set ou jogo. 10) Cada jogador deve marcar seu lado e havendo dúvidas voltar o ponto ou solicitar presença do árbitro do geral do 
evento. Não é permitido marcar o campo do adversário durante a disputa do ponto. 11) Não poderá remarcar o jogo do dia, exceto por motivo de 
contusão, chuva ou doença e não comprometendo o andamento do torneio poderá remarcar a partida. 12) O jogador que não comparecer no local 
do jogo sem comunicar o adversário perderá por WO (Walk over) andar sobre os outros. E automaticamente estará eliminado da etapa. 13) A 
organização do evento não disponibiliza o tubo de bola para os jogos agendados onde deverão cada atleta deve levar seu tubo e se o evento for 
realizado fora do estabelecimento oficial, fica o jogador que solicitou alteração do local e horário do jogo responsável pelo tubo de bola. 14) Os oito 
(8) primeiros do ranking se classificam automaticamente para as finais do MASTER No mês de Dezembro. Havendo desistência, será feito convite 
ao atleta melhor classificado. Os jogos de verão e inverno ganharão troféu e prêmios. 15) Para competição critério de classificação etapas 1º 
200pts 2º 100pts 3º 80pts 4º 60pts 5º 20pts 6º 15pts 7º 10pts 8º 5pts. Observando que os pontos obtidos deverão ser multiplicados pelo número 
de vitórias. 16) Em caso de chuva ou a impossibilidade de fazer o jogo no horário agendado a partida fica automaticamente remarcada para o dia 
seguinte da data e horário do jogo respeitando o placar parcial conforme foi interrompido e automaticamente os demais jogos deverão ser 
remarcados ou transferidos conforme seqüência da agenda de jogos. Ou se preferir poderá combinar nova data dentro do período de cada etapa. 
17) As partidas serão agendadas entre segunda a domingo dentro da janela disponível das quadras e estabelecimento físico. 18) Cada atleta 
receberá uma camiseta a cada fase correspondente a todas as etapas do ano vigente e uma vez que houver patrocinador master de acordo com 
o tipo de contrato estabelecido pela organização do evento os atletas receberão brindes. 19) É necessário confirmar seus jogos agendados, ficando 
responsável por comunicar o adversário através do mecanismo de comunicação do sistema de jogos. 20) As partidas dos jogos de verão e inverno 
não conta ponto para o ranking. 21) No caso de solicitação de remarcação, o atleta que fizer a solicitação perderá o jogo se não tiver concluído a 
partida dentro do prazo, independente de qualquer justificativa. 22) No caso de solicitação de remarcação, mediante a incompatibilidade de horário 
a organização fica responsável pela marcação. Mediante caso de solicitação de remarcação nenhum atleta poderá negar a solicitação, e o atleta 
solicitante deverá comunicar a organização para que seja monitorado dentro da etapa. 23) As solicitações para inclusão na barragem será pela 
escolha do adversário à partir do 9º colocado em diante, através do ranking de entrada, se o solicitante vencer o desafio, entrará na próxima etapa 
com a pontuação do solicitado menos um (1) ponto, caso seja derrotado, deverá fazer novo desafio oito posições abaixo da anterior, observando o 
período de carência para inclusão a cada três etapas concluídas. Lembrando que o sócio atleta não poderá ultrapassar mais que duas horas e trinta 
minutos à partir do horário agendado utilizando as dependências do estabelecimento, exceto vestiário e lanchonete e demandas de necessidades 
básicas do mesmo, para fazer sua inscrição como sócio atleta barragem de tênis, deverá imprimir a ficha cadastro e entregar na secretaria do clube 
ou na organização do evento juntamente com uma foto ¾ para confecção da carteira de acesso anexado junto a este regulamento. 24) A taxa 
mensal via boleto, cheque ou cartão de crédito no valor de 50,00. 25) O ranking tênis barragem sócio atleta disponibiliza os seguintes 
endereços: site www.coachtenis.com.br email andre.monteiro.coach@gmail.com celular 996217313 - 999598034 para esclarecimentos, 
lançamento dos resultados, consulta da classificação e informações. Para efetivar sua matricula deverá acessar o site 
www.coachtenis.com.br/contatos e realizar seu cadastro para ingressar no sistema de jogos. Uma vez enviada sua ficha a organização enviara por 
email uma ficha para confecção da carteira de sócio atleta no sistema de jogos. Informando seu nível e qual posição gostaria de ingressar para que 
seja feita análise e por sua vez incluir conforme nivelamento do ranking coachtenis através do desafio de inclusão ou diretamente na última posição. 

http://www.coachtenis.com.br/resultados
http://www.coachtenis.com.br/contatos

