
IX TORNEIO BARRAGEM DE TÊNIS - 2018 
“Antenor Meyer” 

 YARA CLUBE DE MARÍLIA 
 

REGULAMENTO 
 

1) DA COMPETIÇÃO: 

A) O XIX Torneio Barragem de Tênis 2018 terá seu início com a disputa do qualifying e com a 

fase de grupos tendo sua duração durante todo o ano de 2018 regendo-se pelo presente 

regulamento. 

B) O torneio está aberto a todos associados do Yara Clube de Marília que estejam quites com 

sua mensalidade. 

 

2) DAS CATEGORIAS: 

A) Os jogadores serão divididos em grupos. 

B) Os grupos serão denominados A, B, C e D. 

 

3) DAS INSCRIÇÕES: 

A) Estão abertas no Departamento de Esportes do Yara Clube. 

B) No ato da inscrição, o atleta deverá efetuar pagamento de R$50,00. Serão devolvidos R$ 

25,00 para cada tenista que não for desclassificado por WO. Atletas que não tenham sua 

inscrição devidamente paga, não poderão realizar seus jogos. 

 

4) DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTO: 

A) O Departamento de Tênis determinará as datas e horários dos jogos estando os mesmos 

disponibilizados antecipadamente em tabelas fixadas no quadro de avisos do 

Departamento de Tênis e também na internet pelo site www.yaraclube.com.br  

B) É de inteira responsabilidade dos jogadores se informarem dos horários de seus jogos. 

C) Haverá tolerância de 15 (Quinze) minutos para tenistas de qualquer localidade contados a 
partir do horário oficial marcado para o jogo. 
 

5) DOS JOGOS: 

A) Os jogos serão disputados em 1 set longo de 8 games. Em caso de empate em 7/7 deverá 

ser jogado um tie-break até 7 pontos com diferença mínima de 2 pontos. 

B) Os jogos serão realizados de acordo com a programação da Barragem podendo os 

mesmos serem remarcados ou transferidos apenas pelo Departamento de Tênis por 

motivo de força maior (chuva, quadra sem condições de jogo e outros). 

C) Serão utilizadas as quadras 2, 3 e 4 para a disputa da Barragem, ficando a quadra 1 a 

disposição dos demais tenistas. 

D) O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 (cinco) minutos. 

E) A troca de lados não deverá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos. 

F) Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta de energia 

elétrica, etc) será remarcada pelo Departamento de Tênis. 

http://www.yaraclube.com.br/


G) Ambos os tenistas deverão comparecer aos jogos com um jogo de bolas (mínimo de 3 

bolas) em boas condições de jogo, devendo os jogadores escolherem ou sortearem com 

qual jogo de bolas jogarão. 

 

6) DO SISTEMA DE DISPUTA: 

A) Os tenistas jogarão pelo sistema round-robin (todos contra todos) dentro de seus 

respectivos grupos. 

B) Para efeito de classificação, os tenistas pontuarão obedecendo-se os seguintes critérios: 

B1) Vitória: 3 pontos 

       Derrota: 1 ponto (inválido em caso de W.O.) 

B2) Vitória por W.O., será atribuído 3 pontos e 4 games ao vencedor. 

       Derrota por W.O. será atribuído 0 ponto e -4 games ao perdedor. 

B3) Nos jogos em que houver desistência, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 1 

ponto, mantendo-se o placar do momento da desistência para efeito de saldo de games. 

Obs.: O jogo que não tiver sido disputado 4 games completos, será considerado como 

vitória por W.O. do tenista que permanecer em jogo. 

O jogo que tiver sido disputado mais de 4 games, será considerado como vitória por 

desistência do tenista que permanecer em jogo. 

C) Em caso de antecipação de W.O., o adversário deverá comparecer ao seu jogo na data e 

horário programado para marcar seus pontos. 

 

7) DA DESCLASSIFICAÇÃO: 

A) Serão desclassificados os tenistas que sofrerem 3 derrotas por W.O. durante o ano 

corrente. 

A1) Serão considerados W.O.s: 

O jogo em que um ou os dois tenistas não tenham comparecido dentro do horário 

programado. 

O jogo em que um ou os dois tenistas não tenham comparecido uniformizado 

adequadamente incluindo calçado apropriado (sola lisa). 

O jogo que não tiver sido disputado 4 games completos. 

 A2) O tenista que tiver sido desclassificado por W.O.s  somente poderá voltar a disputar a 

barragem no ano seguinte. 

B) Os resultados do tenista desclassificado ou que tenha desistido de participar da Barragem, 

para efeito de classificação, continuam válidos desde que ele tenha realizado 50% dos 

jogos mais 1. Caso contrário, seus resultados serão anulados. 

C) Serão desclassificados os tenistas que atrapalharem o bom andamento da competição de 

acordo com decisão do Departamento de Tênis. 

 

8) DA CLASSIFICAÇÃO: 

A) O tenista 1º colocado no grupo A será considerado campeão da Barragem. 

B) Os 4 últimos tenistas do grupo A cairão para o grupo B. 

C) Nos demais grupos, os 4 primeiros tenistas subirão para o grupo superior e os 4 últimos 

tenistas cairão para o grupo inferior. 



D) Em caso de desistência de algum atleta ou vaga remanescente em algum grupo, subirá o 

5º colocado do grupo inferior e assim sucessivamente, de acordo com a classificação do 

ano anterior. 

E) Em caso de empate, serão usados os seguintes critérios: 
i. Confronto direto (válido para empate entre 2 jogadores) 

ii. Número de vitórias 
iii. Assiduidade 
iv. Saldos de games 
v. Número de games vencidos 

vi. Sorteio. 

   

9) DA ANTECIPAÇÃO: 
A) Os jogos poderão ser antecipados obedecendo-se o seguinte: 

A1) Serão permitidas antecipações durante a semana até às 16:00. 
A2) Não poderão ocorrer 2 jogos simultâneos a não ser que tenha quadras livres sem 
nenhum tenista aguardando. 
A3) Não haverá prioridade para reserva de quadras em jogos antecipados. 

B) Quando houver solicitação de antecipação com 7 dias ou mais antes da data do jogo, o 
SOLICITANTE poderá fazê-lo através de formulário disponível ou pessoalmente e informar 
o Departamento de Tênis. Nesse formulário o SOLICITANTE indicará 3 datas e horários 
distintos para o SOLICITADO. Esse poderá optar por uma dessas datas ou sugerir outras 3. 
Nesse caso o SOLICITANTE deverá optar por uma dessas 3 novas opções. 

 

10) DO QUALIFYING: 
A) O qualifying será disputado em data a ser definida. 
B) Poderão participar do qualifying os tenistas que estiverem classificados em 2017 do grupo 

B1 para baixo e também novos inscritos. Não poderão participar tenistas rebaixados no 
ano anterior. 

C) As inscrições deverão ser realizadas, no Departamento de Esporte do Yara Clube. 
D) Haverá cobrança de taxa de inscrição do qualifying, que deverá ser pago antes do primeiro 

jogo no Departamento de Tênis. 
E) O sistema de disputa do qualifying será decidido pelo Departamento de Tênis levando-se 

em conta o número de atletas inscritos e disponibilidade de quadras. 
F) A chamada de jogos será fixada no quadro de avisos do Departamento de Tênis com 24 

horas de antecedência. 
G) O campeão do qualifying terá vaga assegurada no grupo B. 
H) Os demais participantes serão alocados de acordo com sua classificação no qualifying nos 

grupos restantes dependendo de vagas disponíveis. 

 

11) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A) A arbitragem ficará a cargo dos professores Cido e Adilson 
B) Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Tênis. 

 
12) DA PREMIAÇÃO: 

A) O campeão e vice-campeão de cada categoria receberão troféus. 
B) O 3º e 4º colocado de cada categoria receberão medalhas. 

 
Departamento de Tênis do Yara Clube de Marília 



Profs. Adilson Siriani e Aparecido de Souza 


