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REGULAMENTO DA MODALIDADE ESPORTIVA 

TENIS – RANKING INTERNO MASCULINO 
 

1. Ranking – Será misto em categoria única para associados acima de 18 anos. 
2. Classificação Inicial: Será feita pela Diretoria Adjunta de Tênis e através de Torneios de 

Reclassificação. 
3. Sistemática: De acordo com a classificação serão formadas chaves de 16 jogadores.  

a) Chave 1 será disputada até a final e os perdedores jogarão mais uma rodada. 
b) Nas demais chaves serão disputadas duas rodadas para os vencedores e perdedores. 
c) Ascenso: Os quatro jogadores vencedores das duas rodadas subirão para a chave superior. 
d) Descenso: Os quatro jogadores que perderem duas rodadas descerão para a chave inferior. 

4. Chamada dos Jogos: Será afixada nos quadros de AVISO do Departamento de Tênis e divulgado no 
site da Hípica www.hipica.com.br, sempre às sextas feiras com a programação da semana seguinte. 

5. Jogos: Serão marcados pelo Departamento de Tênis, durante a semana de 2ª a 5ª feira a partir das 
18h30. 

6. Alteração de Horários: Os horários dos jogos só poderão ser alterados em comum acordo entre os 
jogadores e a alteração deverá ser comunicada ao Departamento de Esportes. O resultado deverá 
ser comunicado até a 5ª feira da semana seguinte à chamada oficial.  

7. Presença: O jogador deverá se apresentar junto à quadra correspondente ao jogo, devidamente 
uniformizado. Haverá uma tolerância de 15 minutos, após este tempo será considerado WO. 

8. Bolas: Serão fornecidas pelo Departamento de Tênis e entregues pelo funcionário da quadra. 
9. Resultado: O jogador vencedor será o responsável pelo fornecimento do resultado e devolução das 

bolas ao funcionário da quadra imediatamente após o término do jogo. 
10. Desclassificação: O jogador que deixar de comparecer a 2 (dois) jogos sem justificativa WO, no 

decorrer do ano será automaticamente eliminado do Ranking. 
11. Entrada no Ranking: O associado deverá se inscrever no Departamento de Esportes da S.H.C. 

No ato da inscrição o interessado terá direito a apenas um desafio a qualquer participante, ou 
entrar na última posição. 

12. Classificação: Ao termino das chaves será divulgada uma nova classificação e novas chaves. 
13. Classificação Final: Ao final de cada ano será divulgada a classificação geral. 
14. Premiação: Haverá premiação aos melhores classificados, conforme relação abaixo.       

A) 1º e 2º melhores classificados  
B) Melhor tenista feminina  
C) Melhor tenista 40 anos ou mais  
D) Melhor tenista 50 anos ou mais 
E) Melhor tenista 60 anos ou mais 
F) Melhor tenista 70 anos ou mais 

 
15. Casos Omissos: Serão resolvidos por uma comissão formada pelo Diretor  Adjunto de  Tênis, 

Supervisor de Tênis, Professor Responsável pelo Ranking e 1 Representante dos jogadores. 


