
Ranking de Tenis Bela Vista 

REGULAMENTO 

1- A participação no Ranking de Tenis Bela Vista, é exclusiva para sócios do Bela Vista 

Country Club e inscritos no sistema de ranking;  

2- Para inscrição no sistema de ranking o associado deverá acessar o site do clube, e 

preencher os campos exigidos, validando sua inscrição; 

3- Até o início dos confrontos (abertura do sistema), as inscrições serão direcionadas no 

sistema em ordem de classe e alfabética;   

4- Após abertura do sistema, os novos inscritos serão relocados na sequência do último 

colocado de sua categoria;  

5- A cada semana, o tenista pode fazer somente um desafio. O tenista pode desafiar 

qualquer um dos tenistas localizados até 5 posições à sua frente no ranking, não 

considerando as posições dos tenistas temporariamente afastados. Assim como também, 

somente poderá ser desafiado apenas uma vez na semana; 

6- Todo o desafio, somente terá validade se estiver cadastrado no sistema;  

7- Os desafios deverão ser realizados em set profissional, até 8 games. Caso combinado 

entre os jogadores, o desafio também pode ser realizado em melhor de 3 sets, podendo o 

3º set ser definido no match tiebreak ou em set normal; 

8- Os jogos devem ser marcados e realizados entre a segunda-feira da semana do desafio e o 

domingo seguinte, e o resultado deve ser informado na plataforma até no máximo as 

22:59 do domingo;  

9- Ranking será atualizado todo domingo as 23 horas, liberado assim para novos desafios;  

10- Será aceito somente desafios que ocorram após as 23h de cada domingo, quando o 

sistema atualiza os resultados da semana anterior;  

11- Se o desafiante vencer, passa a ocupar a posição do desafiado. O desafiado cai uma 

posição, assim como caem uma posição todos os tenistas localizados entre o desafiante e 

o desafiado;  

12- Se o desafiante perder, o resultado não gera nenhuma alteração nas posições no ranking; 

13- Caso um jogo não seja concluído, os tenistas deverão decidir pelo cancelamento do 

desafio ou pelo resultado parcial, com vitória de um dos tenistas devido ao abandono do 

outro; 

14- O jogador desafiado, deverá fornecer ao desafiante sua agenda de disponibilidade para 

concretizar a partida. Caso não disponha de data para o confronto, poderá ser passivo de 

W x O.  

15- Em caso de jogos não realizados ou não informados na plataforma até o fechamento, o 

cancelamento do confronto será automático pelo sistema; 

16- Em caso de WO (O tenista desafiado não puder jogar), o desafiante caso em acordo, 

deverá passar um resultado válido, exemplo 8 x 0, marcando a opção de WO, para 

registrar a partida. Caso contrário não será computado o jogo; 

17- No caso de um tenista perder para seu desafiante e vencer o seu desafiado, na 

atualização do ranking será considerada primeiro a sua derrota e depois a sua vitória, para 

que seu desafiante não se beneficie da sua vitória sobre o seu desafiado; 

18- O tenista que solicitar afastamento, perderá uma posição por semana afastado e terá 5  

19- O tenista deverá avisar no sistema que está novamente disponível para jogo ;  

20- O tenista que não realizar nenhum jogo na semana e não solicitou o afastamento, perderá 

uma posição por semana sem jogo; 

21- 5 semanas consecutivas sem movimentar jogos, excluirá automaticamente o tenista do 

sistema;  

22- O tenista deverá estar ciente e respeitar as regras citadas no regulamento; 

23- As situações duvidosas ou não previstas serão decididas pela diretoria do departamento 

de tênis.  


