
REGULAMENTO DA BARRAGEM DO MBTC 2020 

 
 

1- JOGOS DESAFIO 

 
a) Os jogos desafio serão divulgados pelo site; 

 
b)        Serão realizados por meio de sorteio, obedecendo até 05 posições acima e 05 posições abaixo no  ranking; 

 
c)        O desafio não poderá ser recusado, salvo por atleta licenciado pela organização da Barragem. 

 
         OBS:  Não haverá desafio entre atletas que tenham se enfrentado nas últimas 03 (três) rodadas; 

 

d) As partidas serão decididas em 'melhor de 3 sets' curtos (tiebreak), com  vantagem  nos  games.  No caso de 

empate em sets (1x1), será jogado um Super tiebreak (contagem até  10); 

 
e) O atleta que está na posição abaixo na tabela em relação ao outro, está na posição de desafiante, os atletas 

deverão, cada um, apresentar bolas novas. O vencedor do desafio ficará com as bolas  novas; 

 
f) O tenista só poderá aplicar o WO no seu adversário ausente, se após o horário marcado para a realização do 

jogo, já houver quadra disponível para a realização da partida; 

 
g)       Caberá a cada jogador do confronto informar o resultado para que seja computado seus pontos, seja ele 

o vencedor ou o perdedor, pelo site www.tenismbtc.com.br , no máximo até o último dia da rodada, para  que,  

quando  do fechamento da mesma, não ficar sem os pontos da rodada em questão; 

 
h) Os jogos interrompidos por motivo de chuva ou iluminação deverão ser remarcados para outro horário, conforme 

entendimento entre os tenistas, e reinicializado com a mesma contagem apresentada no ato da interrupção. Os jogos 

interrompidos por desistência de qualquer  um  dos  contendores  terão  o  desistente  como  perdedor, sendo 

completado com os  games e os sets necessários para o fechamento dos  placares; 

 
i)        Os atletas deverão apresentarse devidamente uniformizados; 

 
j)  As rodadas sempre terminarão ou em uma segunda-feira ou em uma quarta-feira; 

 
 

 
 2 - RANKING 

a) Serão ranqueados de acordo com o nível técnico. 

 

b) Foi recriada a divisão em categorias A, B e C da nossa Barragem para a classificação durante o ano. 

Agora cada tenista deverá se inscrever em uma das categorias, as quais não possuem um limite de 

jogadores ; 

 

 
c) Para efeito do ranking a pontuação obtida nos torneios internos durante o ano e no Master no final do ano, será 

considerada uma rodada. 

 
d) Em caso de Walk Over (WO) sem justificativa o tenista que aplicou o WO recebe a pontuação referente a 

uma vitória por 2x0. Já o tenista que recebeu o WO perde 16 pontos; 

 

e) Em caso de Walk Over (WO) com justificativa, ou seja, informar o adversário com no mínimo 24 hrs de 

antecedência, o tenista que aplicou o WO recebe a pontuação referente a uma vitória por 2x0. Já o tenista 

que recebeu o WO perde 06 pontos; 

 

http://www.tenismbtc.com.br/
mailto:eder@h2oservicos.com.br


f) Para não ter pontos descontados devido a WO, o atleta deve informar à organização que não participará 

da rodada com antecedência minima  de 72hrs do fechamento da rodada anterior; 

 

 
g) É importante ressaltar que não haverá alteração (prorrogação ou encurtamento), sob hipótese nenhuma 

(chuva, feriado, etc), das rodadas; 

 

 

 
3 - PONTUAÇÃO 

 
Em cada jogo realizado os jogadores somarão pontos no ranking. Esta pontuação será obtida com o somatório do 

desempenho (resultado da partida) com o bonus (pontos referentes a classificação do adversário na  Classe) 

TOTAL DOS PONTOS POR JOGO = DESEMPENHO + BONUS 

 
DESEMPENHO 

: 

 
Do Vencedor: 

 
Colocação do 

Adversário 

Placar da 

Partida 

Pontos 

Conquistados 

Acima da sua 2 X 0 16 

Acima da sua 2 X 1 13 

Idêntica à sua 2 X 0 15 

Idêntica à sua 2 X 1 12 

Abaixo da sua 2 X 0 14 

Abaixo da sua 2 X 1 11 

 

Do Perdedor: 

 

Colocação do 

Adversário 

Placar da 

Partida 

Pontos 

Conquistados 

Acima da sua 2 X 1 6 

Acima da sua 2 X 0 3 

Idêntica à sua 2 X 1 5 

Idêntica à sua 2 X 0 2 

Abaixo da sua 2 X 1 4 

Abaixo da sua 2 X 0 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master: 
 
 

Colocação Pontos 
 



 Conquistados 

Campeão 70 

Vice 

campeão 

 

40 

SemiFinal 20 

3º na Chave 10 

4º na Chave 5 

 
 

Obs: 1 VITÓRIA por WO ou DESISTÊNCIA (antes de iniciada a partida), somente o VENCEDOR receberá os 

pontos de uma VITÓRIA por 2 x 0. 

 
2  A Colocação será a da Classe em que o tenista está jogando. 

 

 
4 - MASTER 

 
     i)       O Master será disputado em Novembro/2019, serão premiados com medalhas os campeões e vices 

de cada categoria ( A, B e C) do Master e os campeões e vices do ano com troféus ( primeiro colocado e 

segundo de cada categoria de acordo com a pontuação alcançada durante o ano), serão duas premiações 

diferentes; 

 
 

    ii)  Foi criado uma comissão técnica da Barragem para realizar avaliações periódicas em relação ao nível 

correto de cada atleta em cada categoria. Essa comissão técnica é composta pelo Prof. Rato, Roney e 

Felipe Bellucci; 

- INCLUSÃO, EXCLUSÃO E REINCLUSÃO 

 
a) a inclusão de tenista novato se dará através do cadastramento no site da Barragem, após o pagamento da taxa de 

inscrição, sendo enquadrados na última colocação ou de acordo com o seu nível técnico, adquirido  através de 

informações. Ele  receberá a pontuação correspondente à derrota por 2 sets a zero em todas  as  rodadas  que já foram 

jogadas. 

 
b) em razão do emparceiramento dos atletas, o ideal é que a Barragem tenha sempre um número par de participantes, 

caso seja impar, algum tenista poderá ficar sem jogar a rodada. 

 
c) será excluído da Barragem o tenista que: 

 
1) não  pagar a taxa de inscrição; 

 
2) completar duas derrotas por WO nas últimas 05 rodadas válidas, sem aviso ou  justificativa; 

 
3) cometer qualquer ato indigno que, após julgado pela coordenação e comissão, seja considerado não merecedor 

de conviver esportivamente com o grupo. 

 
4) a Reinclusão de tenistas se derá após o pagamento de R$ 25,00 de taxa. O atleta mantem os pontos 

conquistados em rodadas ainda válidas e recebe a potuação correspondente a derrota por 2 sets a zero nas  rodadas  

que ficou afastado.O pedido de reinclusão ou retirada, deve ser feito com o mínimo de 72 hrs de antrecedência do fim 

da rodada anterior. 

 
5 - PUNIÇÕES DISCIPLINARES. 

 
Será punido com a suspensão de 1 a 2 jogos. 

 
a) tenistas que, por algum desequilíbrio nervoso durante a partida, venha ofender, perturbar ou desacatar seu  



adversário. 

 
b) tenista que, durante a partida venha provocar interrupções deliberadamente, assim como ficar falando e vibrando no 

erro do adversário com a finalidade de desconcentrálo. 

 
c) tenistas que se desentenderem durante a partida, não conseguindo chegar a um bom  termo. 

 
 

6 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 A taxa de inscrição é destinada a um fundo administrado pela Diretoria do Tênis, a fim de cobrir despesas com a 

Barragem, pequenos reparos que demandam agilidade, e de melhoria do parque de quadras da   MBTC e festa de 

encerramento. 

 
7 - COORDENAÇÃO E COMISSÃO 

 
A barragem, caso necessário, será coordenada por uma equipe de tenistas determinada pela Diretoria do Tênis. Essa 

comissão é composta por: Felipe Bellucci, Roney e Rato 

 
8 - DISPOSIÇÃO GERAIS 

 
Este regulamento poderá sofrer modificações por meio de sugestões dos atletas, desde que sejam analisadas e 

aprovadas pela Diretoria de tenis. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão técnica e 

Diretoria do Tênis. 

 
 

 
Marcelo Pinheiro 

Diretor de Tenis  MBTC 


