
 

TORNEIO MASTERS MASCULINO 
Base Ranking Pirâmide 

REGULAMENTO 

1 – DO TORNEIO 
Masters Masculino é um torneio masculino de caráter interno, contando com a partici-
paçāo de associados ativos, com a manutençāo do Depto de Tênis em dia e será regi-
do pelo presente regulamento. 

2 – LOCAL/DATA/HORÁRIO 
O evento será realizado nas quadras de saibro do Esporte Clube Sírio. 
As partidas serão disputadas a partir de 20 de outubro de 2020. 

3 – PROVAS/PARTICIPAÇÃO 
Serão disputadas as provas Ouro e Prata, tendo-se como base o Ranking Pirâmide e 
nos torneios de simples. As chaves serāo divididas conforme segue: 

1- a Chave Ouro será composta pelos 02 finalistas do Torneio ABC Chave A, os 02 fi-
nalistas do Roland GaSírio Chave A e os primeiros 04 tenistas do Ranking Pirâmide; 
2- a Chave Prata será composta pelos próximos 08 tenistas seguintes do Ranking 
Pirâmide na sequência do último classificado pra Chave Ouro. 

Caso um tenista nāo se inscreva por qualquer motivo, os tenistas seguintes da 
Pirâmide subirāo uma posiçāo, preenchendo as vagas abertas por falta de partici-
paçāo. 

4 – INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser feitas até 18 de outubro de 2020, no Espaço das Raquetes, 
ou por email/WhatsApp. As inscrições somente  serāo validadas após um email/What-
sApp de confirmaçāo do Depto de Tênis. Não haverá cobrança de taxa de inscriçāo. 

5 – SISTEMA DE DISPUTA 
Os tenistas serāo separados, através de sorteio, em dois grupos com 04 tenistas em 
cada grupo. A fase de grupos (RR - Round Robin) será disputada em sistema “todos 
contra todos”, totalizando 03 partidas por tenista. Os 02 melhores tenistas de cada gru-
po estarāo, automaticamente, classificados para a fase Semifinal (SF). 
Na fase Semifinal, o 1º colocado de um grupo jogará contra o 2º colocado do outro 
grupo. Os vencedores se classificarāo para a fase Final (F). 



 
Todos os jogos serāo disputados em melhor de três sets. Em caso de empate em seis 
games para cada tenista, o respectivo set será desempatado no Tie Break (7 pontos). 

Em caso de empate em número de vitórias entre dois tenistas, o desempate aconte-
cerá pelo confronto direto entre eles, favorecendo o vencedor da partida. 
Em caso de empate entre três tenistas, a ordem dos critérios de desempate será: 
1- Confronto Direto 
2- Menor número de WO; 
3- Melhor saldo de sets; 
4- Maior numero de sets pró; 
5- Melhor saldo de games; 
6- Maior número de games pró; 
7- Sorteio. 

OBS: A cada critério que elimine ou classifique um tenista, os tenistas que ainda es-
tiverem empatados voltarāo ao 1º critério de desempate, por ex: Joāo, Marcio e Flavio 
terminaram a fase de grupos com 01 vitória cada um. Joāo tem saldo de 03 sets pró, 
enquanto Marcio e Flavio tem saldo de 02 sets. Joāo estará classificado e Marcio e 
Flavio voltarāo ao critério de confronto direto para definirem o desempate entre eles. 

6 – SORTEIO DA CHAVE 
O sorteio será feito de dois em dois tenistas como se segue: 
-Campeão do ABC Chave A pro Grupo A e campeão do Roland GaSírio Chave A pro 
Grupo B; 
-Vices do ABC e Roland GaSírio Chave A sorteados um para cada grupo; 
-Primeiros dois classificados pelo Ranking Pirâmide sorteados um para cada grupo; 
-Próximos dois classificados pelo Ranking Pirâmide sorteados um para cada grupo. 

Na Chave Prata o sorteio será sempre pelo Ranking Pirâmide separando e sorteando 
dois tenistas por vez. 

A divulgação dos inscritos, bem como chaves, serão anunciadas até 18 de outubro de 
2020 no site do Depto de Tênis (www.sirio.org.br/tenis). 

7 – PLANO DE JOGOS 
Será definido e divulgado junto com as chaves do evento no site do Depto de Tênis. 

http://www.sirio.org.br/tenis


 

8 – MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE JOGOS 
Uma vez divulgada a rodada, cada jogo terá tolerância máxima de 15 minutos após o 
horário marcado, aplicando-se WO no jogador que não se apresentar no Depto dentro 
deste horário e tolerância. 

Em comum acordo entre os tenistas, um jogo poderá ser preferencialmente antecipado, 
porém em caso de transferência, o mesmo não poderá ultrapassar a rodada seguinte, 
ou seja, tem que haver um vencedor para o próximo jogo até a véspera do início da 
fase seguinte. Não havendo a partida, o causador da transferência será considerado 
perdedor por WO. Se ambos não puderem jogar no dia/hora marcado, e não jogarem 
até o início da próxima rodada, AMBOS serão considerados perdedores (WO duplo). 

Qualquer mudança de programação só será efetivada com o aval do Depto de Tênis, 
principalmente envolvendo associados que representarem o Esporte Clube Sírio em 
jogos de tênis ocorridos simultaneamente ao torneio. 

9 – PREMIAÇÃO 
Serão premiados, com troféus, o campeão e vice de cada chave. 

10 – DEPTO MÉDICO 
O Depto Médico do clube estará, dentro do horário de funcionamento, à disposição 
para eventuais emergências. 

11 – CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pelo Depto de Tênis. 
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