REGULAMENTO OFICIAL
1. DOS OBJETIVOS:
1.1. O Ranking CCP-TÊNIS tem como principal objetivo a interação dos tenistas,
bem como o aumento da prática do tênis por esses, criando assim um círculo
social entre os praticantes do esporte, o que consequentemente contribuirá para a
melhora dos níveis técnico, tático, físico e mental dos nossos tenistas. Com base
neste conceito, todas as regras e medidas tomadas visarão o bem-estar comum e
o “fair-play”, legitimando que a vitória a qualquer custo não é o interesse do
Ranking.

2. DAS CATEGORIAS:
2.1. As categorias em disputa são:
2.1.1. Livre Masculina;
2.1.2. 55+ Masc.;
2.1.3. Estreante Masc.;
2.1.4. 14M (até 14 anos masculino).;
2.1.5. Feminino;
2.1.6. Estreante Feminino;
2.1.7. 14F (até 14 anos Feminino);

3. DAS FORMAÇÕES DAS CATEGORIAS:
3.1. As categorias: Livre Masculina, Feminino, 14F, 14M, e 55+, terão como base
a classificação final do ano de 2018. As categorias Estreante Masc. e Estreante
Fem., manterão os dados de cada tenista que participou em 2018. Caso haja
desistência de algum tenista na formação das categorias, o mesmo será
substituído automaticamente pelo próximo abaixo;
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3.2. Nas categorias Livre Masculina, Feminino, Estreante Masculino e Estreante
Feminino, somente poderão participar tenistas que completem 15 anos ou mais no
ano de 2019;
3.3. As categorias 14M e 14F poderão jogar os(as) tenistas que completem até 14
anos no ano de 2019;
3.4. As categorias “Estreante Masculino. e Estreante Feminino” serão dispostas
por ordem alfabética e não terão pontuações;
3.5. A categoria 55+ será composta por tenistas do sexo masculino que complete
55 anos ou mais no ano de 2019;
3.6. A organização do Ranking será responsável pela análise do nível de cada
tenista, enquadrando-o na categoria adequada ao seu nível;
3.7. Caso a organização entenda que um tenista esteja em um nível diferente do
nível da atual categoria, poderá alterá-lo para a categoria que entenderem ser a
mais correta para ele, não importando se o Ranking estiver em andamento;
3.8. Caso algum tenista queira ingressar no Ranking, o mesmo entrará na última
colocação na sua respectiva categoria.
3.8.1.

Exceto na categoria Livre Masculina, quando ele poderá

solicitar um desafio até no máximo o tenista que estiver na 21ª
colocação, ou seja, não poderá desafiar do 20º colocado para cima.
Se o tenista desafiante vencer o desafio ele entrará na frente do
desafiado com 1 (um) ponto a mais que ele, se ele perder o desafio
entrará na última colocação da categoria.
Cada tenista já participante do Ranking poderá ser desafiado por
um tenista que queira entrar no Ranking apenas uma vez.

4. DAS REGRAS ESPECÍFICAS:
4.1. O Ranking CCP terá como base o regulamento atual da Federação Paulista
de Tênis (F.P.T.);
4.2. O formato de disputa das Etapas e Masters será o de eliminatória simples;
4.3. Todas as partidas das “Etapas” serão disputadas em “Set Profissional”, ou
seja, até 8 games com diferença mínima de 2 (dois) games, sendo que se houver
empate em 7x7 vai a 9 games e 8x8 joga-se um Tie-break com melhor de 13
pontos (até 7 pontos) também com diferença mínima de 2 (dois) pontos;
4.4. Os atletas suspensos das atividades do CCP não poderão participar dos
jogos enquanto perdurarem as suspensões impostas pela Diretoria Executiva;
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4.5. Para a realização de cada Etapa e do Masters, o CCP será responsável por
fornecer bolas, placar e árbitro para todas as partidas;
4.6. Somente o árbitro poderá escrever na súmula do jogo. Caso os atletas
queiram questionar, argumentar ou se defender de algum ocorrido, o mesmo
deverá fazê-lo por e-mail (tenis@ccpnet.com.br) ou diretamente no Departamento
de Esportes do CCP de próprio punho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
4.7. Nas Etapas e Masters cada atleta poderá fazer no máximo três partidas no
mesmo dia, e o intervalo entre os horários das chamadas de um mesmo atleta será
de, no mínimo, duas horas, e o descanso entre os jogos será de acordo com o
regulamento da F.P.T., sendo: Se uma partida tiver duração inferior a uma hora, o
descanso mínimo entre jogos será de 30 minutos. Se uma partida tiver duração de
uma a uma hora e meia o descanso mínimo será de uma hora. Se uma partida
tiver duração superior a uma hora e meia o descanso mínimo será de uma hora e
meia;
4.8. Caso chova após a rodada ser iniciada e o árbitro geral julgar que não será
possível sua continuação no mesmo final de semana, nenhum atleta poderá
cancelar sua inscrição, ficando esses cientes que estarão a disposição do Ranking
para o próximo final de semana ou quando a organização decidir;
4.9. Se houver atraso da rodada por motivo de chuva, as partidas serão
remarcadas

pela

organização,

ficando

o

atleta

responsável

por

tomar

conhecimento do horário do seu jogo;
4.10. Haverá tolerância de 15 (quinze minutos) de atraso, que serão contados a
partir do horário informado na chamada e respeitarão o relógio oficial do Ranking
que estará em local visível a todos, ou o relógio do Árbitro Geral responsável;
ultrapassado prazo de tolerância, será declarado W.O;
4.11. O tenista terá direito de solicitar seu afastamento do Ranking apresentando
os devidos atestados ou por viagem a trabalho comprovada, sendo que nesta
ocasião o tenista continuará com os pontos adquiridos até o momento;
4.12. O tenista também terá direito de solicitar uma licença de 15 (quinze) dias
durante o ano. Essa licença não precisa de atestado e deverá ser solicitada
oficialmente pelo tenista por e-mail ou de próprio punho e entregue no
Departamento de Esportes para a organização do Ranking, neste caso o tenista
continuará com seus pontos adquiridos até o momento;
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4.13. W.O.: o tenista que não comparecer a qualquer evento relacionado ao
Ranking, sendo eles “Etapas, Desafios, e Masters”, na data e horário marcado será
punido pelo sistema W.O., ou seja, perderá o jogo e os pontos. Porém, se
apresentar o “Atestado médico ou odontológico” em até 5 (cinco) dias úteis não
perderá os pontos;
4.14. O atleta que perder por 3 (três) W.O. não justificados durante o ano em
qualquer evento relacionado ao Ranking será automaticamente desligado do
mesmo;
4.15.Os critérios de desempate para classificação no Ranking são:
4.15.1. Maior número de torneios disputados;
4.15.2. Maior número de vitórias;
4.15.3. Maior saldo de sets;
4.15.4. Maior número de sets vencidos;
4.15.5. Resultado na última etapa disputada;
4.15.6. Caso permaneça o empate entre atletas que estejam disputando
colocações para classificação no “Masters”, será realizado um confronto
direto entre os mesmos e essa disputa será em um Set Profissional. Sendo
este jogo agendado pela organização do Ranking;
4.16. Em todas as partidas será respeitado o código de conduta de acordo com a
Federação Paulista de Tênis, e em caso de infração, o atleta será penalizado de
seguinte maneira:
4.16.1. 1ª infração: advertência verbal;
4.16.2. 2ª infração: perda de ponto;
4.16.3. 3ª infração: perda de game;
4.16.4. 4ª infração: perda de game ou desclassificação;
4.16.5. Ofensa verbal e/ou gestos contra o adversário, público, boleiro ou
árbitro: desclassificação;
4.16.6. Ofensa física contra o adversário, público, boleiro ou árbitro:
desclassificação;
4.16.7. Caso julgue ser necessário e de acordo com a gravidade da infração,
o árbitro pode “pular” etapas, até mesmo desclassificando o atleta
diretamente;
4.17. Caso o atleta seja penalizado durante as disputas, também sofrerá
descontos em sua pontuação:
4.17.1. Advertência verbal: - 10 pontos;
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4.17.2. Perda de ponto: - 20 pontos;
4.17.3. Perda de game: - 30 pontos;
4.17.4. Desclassificação: - 50 pontos;
4.17.5. Ofensa verbal e/ou gestos contra o adversário, público, boleiro ou
árbitro: - 50 pontos;
4.17.6. Ofensa física contra o adversário, público, boleiro ou árbitro: - 50
pontos;
4.18. A atualização do Ranking ocorrerá após o termino de cada Etapa, Desafios e
Masters;
4.19. Qualquer jogo, tanto das “Etapas”, “Desafios”, e “Masters”, não poderão ser
alterados pelos jogadores depois de oficializados, ou seja, não será possível a
remarcação do jogo entre os jogadores;
4.20. O tenista que solicitar seu desligamento do Ranking somente poderá voltar a
jogá-lo depois de 1 (um) ano;
4.21. Os casos omissos neste regulamento poderão ser tratados pela organização
e/ou comissão, de acordo com as normas do Estatuto Social do CCP e da
Federação Paulista de Tênis.

5. DAS INSCRIÇÕES:
5.1. A inscrição no Ranking terá uma taxa de R$80,00 (oitenta reais), qual será
debitada no boleto de mensalidade do CCP ou paga diretamente no Atendimento
CCP. Ela deverá ser feita pessoalmente no Departamento de Esportes do CCP,
pelo e-mail tenis@ccpnet.com.br ou através do whatsapp (19) 99711-9119
solicitando a cobrança no boleto, estando o tenista ciente do Regulamento. Com
essa inscrição, o tenista terá direito a participar do Ranking e de todos os eventos
a ele relacionados, incluindo o churrasco de confraternização no final do ano sem
nenhum custo adicional, sendo essa participação e benefício intransferível a outra
pessoa.
5.2. O tenista também é responsável pela sua inscrição em cada Etapa e Masters,
de acordo com as datas programadas (não serão aceitas inscrições após o prazo
limite,

em

nenhuma

hipótese)

e

devem

ser

feitas

pelo

e-mail

tenis@ccpnet.com.br ou através do whatsapp (19) 99711-9119;
5.3. O tenista somente poderá cancelar sua inscrição na Etapa e Masters, sem
nenhuma punição apresentando o “Atestado médico ou odontológico” para os
organizadores, ou caso a rodada inteira seja transferida para outro final de semana
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por motivo de chuva ou por força maior, sendo nesta última hipótese, até o próximo
dia útil da primeira data da Etapa;
5.4. Caso algum evento (Etapa ou Masters) seja transferido para outro final de
semana, as inscrições serão reabertas somente no próximo dia útil, podendo
qualquer tenista cancelar ou efetuar sua inscrição.

6. DAS PONTUAÇÕES:
6.1. Para a formação inicial do Ranking 2019 das categorias: Livre Masculina,
55+, Feminino, 14M, 14F, cada atleta ganhará pontos devido a sua colocação final
no Ranking 2018 com 1(um) ponto de diferença, ex: 1º colocado= 20 pontos, 2º
colocado= 19 pontos, 3º colocado= 18 pontos, e assim sucessivamente. As
categorias “Estreantes” não terão pontuações;
6.2. Para as Etapas das categorias 55+, Feminino, 14M e 14F, as pontuações
serão assim:
Campeão

Vice-campeão

Semifinalista

4ª

8ª

16ª

32ª

w.o.

20

14

10

7

5

3

2

-5

6.3. Nos Desafios das categorias Livre Masculina, 55+, Feminino, 14M e 14F, as
pontuações serão assim:
Vitória

Derrota

W.O.

Cada 5 desafios

4

1

-5

1

6.4. No Masters das categorias 55+, Feminino, 14M, as pontuações serão assim:
Campeão

Vice-campeão

Semifinalista

4ª

w.o.

30

25

20

15

-10

6.5. A cada 5 (cinco) desafios jogados das categorias Livre Masculina, 55+,
Feminino, 14M e 14F, independente de ser o desafiante ou o desafiado, o tenista
ganhará 1 (um) ponto de bonificação.
6.6. Para as Etapas da categoria Livre Masculina as pontuações serão assim:
Chave Campeão

Vice-campeão

Semifinalista

4ª

8ª

16ª

32ª

w.o.

A

45

40

35

30

25

X

X

-15

B

35

30

25

20

15

X

X

-10

C

25

20

15

10

5

3

2

-5
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6.7. No Masters da categoria Livre Masculina as pontuações serão assim:
Chave

Campeão

Vice-campeão

Semifinalista

4ª

8ª

w.o.

A

60

50

45

40

35

-30

B

45

35

30

25

20

-20

C

30

20

15

10

5

-10

7. DAS ETAPAS:
7.1. Haverá 2 (duas) Etapas de cada categoria durante o ano valendo pontos para
a classificação do Ranking, apenas as categorias “Estreantes” não pontuarão.
7.2. A disposição dos atletas nas chaves das categorias 55+, Feminino, 14M, e
14F, será definida por meio de classificação no Ranking somente para os 8 (oito)
primeiros colocados inscritos, sendo que os cabeças de chave nº 1, 3, 5 e 7 serão
colocados na parte superior da chave, e os cabeças de chave nº 2, 4, 6 e 8 serão
colocados na parte inferior da chave. E os outros inscritos por meio de sorteio;
7.3. A formação das chaves nas categorias “Estreantes” será por sorteio;
7.4. A formação das chaves da categoria Livre Masculina será de acordo com a
classificação do tenista, ou seja, a) 1º até 16º inscritos participarão na CHAVE A;
b) 17º até 32º inscritos participarão da CHAVE B; c) do 33º em diante participarão
da CHAVE C.
7.5. A disposição dos tenistas nas chaves A, B e C da categoria Livre Masculina
serão a seguinte: na parte superior da chave 1x16, 7x10, 5x12 e 3x14. na parte
inferior da chave 4x13, 6x11, 8x9, 2x15. Em chave com mais de 16 tenistas,
realizaremos sorteio para definir a posição dos tenistas que estiverem da 17ª
colocação em diante;
7.6. As partidas serão agendadas aos sábados e domingos a partir das 07:30h, e
se necessário, o Ranking terá início às sextas-feiras após as 18h. Podendo
também, em caso de chaves com mais de 16 tenistas os jogos terem chamadas
durante a semana após as 18h;
7.7. Cada atleta é responsável por se informar sobre os horários dos seus jogos,
seja por telefone, site do CCP, e-mail, no “Mural Informativo do Tênis”, ou
diretamente na secretaria do CCP.
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8. DOS DESAFIOS:
8.1. Entre as Etapas, os atletas poderão agendar desafios com outros da mesma
categoria, sendo que o desafiado deve estar posicionado até no máximo cinco
posições acima do desafiante;
8.2. Nas categorias “Estreantes”, os tenistas poderão desafiar qualquer jogador
inscrito na categoria, mas não poderá haver dois desafios seguidos entre os
mesmos atletas, não importando quem será desafiante e desafiado;
8.3. “Dia do Desafio”: a organização irá marcar uma data onde o tenista poderá
desafiar quem ele quiser acima dele (desde que esteja liberado para desafio).
Estes jogos serão agendados de sexta-feira após as 18h, e, sábado e domingo
após as 07:30h. O sistema de disputa será o Set Profissional. Cada atleta realizará
1(um) jogo. Neste desafio, o vencedor ganhará 8 (oito) pontos e o perdedor
ganhará 2(dois) pontos;
8.4. Os

pedidos

de

agendamento

deverão

ser

feitos

por

e-mail

(tenis@ccpnet.com.br), pessoalmente no Departamento de Esportes do CCP ou
via whatsapp (19) 99711-9119, sendo respondidos apenas em horário comercial
de segunda a sexta-feira- das 08h00 às 18h00.
8.5. Os horários de quadra disponíveis de agendamento para os jogos/desafios
serão: de 2ª, 4ª e 6ª feira após as 18:00h. E de 3ª e 5ª feira após as 19:30h. Aos
sábados, domingos e feriados das 08:00h as 16:00h. Horários sugeridos pelos
atletas diferentes destes, poderão ser aceitos se ambos os tenistas estiverem de
acordo e se não atrapalhar o funcionamento do Departamento de Tênis;
8.6. Caso haja desacordo entre os tenistas na marcação do desafio, o mesmo
também poderá ser cancelado pelo Departamento de Esportes;
8.7. Os atletas terão 10 (dez) dias para realizarem o jogo, sendo que o desafiado
tará 48 horas a partir do contato da Secretaria para apresentar no mínimo 3 (três)
datas e horários para a realização do jogo e o desafiante fica no direito de escolher
uma destas, caso algum atleta não aceite as opções será considerado perdedor
pelo sistema de W.O e arcará com suas respectivas punições. E numa eventual
ausência dos dois atletas, será considerado o “Duplo W.O.” e ambos serão
penalizados;
8.8. Os Desafios serão realizados em melhor de 3 Sets, sendo o 3º disputado no
Super Tie-break (até 10 pontos) se necessário;
8.9. Nos Desafios, os tenistas serão responsáveis pelo bom andamento do jogo,
inclusive pelo “Código de Conduta”;
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8.10.Os Desafios serão de responsabilidade dos atletas, tanto o agendamento
quanto o repasse do resultado, porém, deverão obrigatoriamente ser feitos através
do Departamento de Esportes do CCP. Não serão considerados desafios válidos
se o Departamento de Esportes não o oficializar antes que o mesmo aconteça;
8.11. O CCP não fornecerá bolas para os confrontos, sendo de responsabilidade
de o desafiante providenciá-las, e as mesmas devem ser novas;
8.12. Não poderá haver dois Desafios seguidos entre os mesmos atletas, não
importando quem será desafiante e desafiado;
8.13. Se um atleta desafiado se recusar a jogar, será considerado W.O. em favor
do desafiante;
8.14. Após o Desafio os atletas deverão respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis
para efetuar novos Desafios;
8.15. Se o jogo não puder ser realizado por motivo de chuva, os tenistas terão um
novo prazo de mais 10 (dez) dias para a realização do mesmo;
8.16. Caso algum jogador esteja afastado, ele não será considerado na contagem
das cinco posições para o desafio;
8.17. Os tenistas das categorias Livre Masc., 55+, Feminino, 14M e 14F, terão
direito a 1 (um) desafio bônus durante o ano, neste caso, o tenista poderá desafiar
quem ele quiser desde que esteja acima dele. Se o desafiante vencer, passará
para a posição do desafiado, com 1 ponto a mais que ele. Se o desafiado vencer,
ganhará os pontos como vencedor. E o perdedor ganhará o ponto referente a
derrota. Este desafio só será válido se for lançado até 2 (dois) meses antes do
início do Masters;
8.18. Para efeito de classificação para as Etapas, somente poderá haver
realização dos jogos até 10 (dez) dias antes da data inicial das mesmas, sendo
assim, o desafio deverá ser oficializado até 20 dias antes da data da Etapa. E os
desafios serão reabertos após suas respectivas realizações;
8.19. Para efeito de classificação para o Masters, somente poderá haver
realização dos jogos até 10 (dez) dias antes da data inicial do mesmo, sendo
assim, o desafio deverá ser oficializado até 20 dias antes da data do Masters;
8.20. Em caso de W.O., o resultado do jogo para efeito de lançamento na
classificação será o placar de 6/3 6/3 em favor do vencedor;
8.21. Em caso de desistência de algum jogador após o jogo ter sido iniciado, o
resultado do jogo para efeito de lançamento na classificação será da seguinte
forma: serão computados aos sets os games faltantes para o termino do jogo. Por
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exemplo: um tenista está ganhando de 6/3 2/1 e o outro desiste, a contagem fica
6/3 6/1.

9. DO MASTERS:
9.1. Ao final de todas as disputas os atletas posicionados entre os oito primeiros
das categorias: 55+, 14M e Feminino, estarão automaticamente classificados para
o “Masters”;
9.2. As categorias: Estreante Feminino, Estreante Masc., 14F, não terão a
realização do “Masters”;
9.3. Nas categorias 55+, 14M e Feminino, o Masters será disputado no sistema de
eliminatória simples entre os 8 primeiros colocados, onde a disposição da chave
será a seguinte: 1º x 8º e 3º x 6º na parte superior da chave, e 4º x 5º e 2º x 7º na
parte inferior da chave. Estes jogos serão disputados em melhor de 3 Sets, sendo
o 3º Set disputado no Super Tie-break (até 10 pontos) se necessário;
9.4. Na categoria Livre Masculina o Masters será disputado entre os 48 melhores
classificados, e o sistema de disputa será o de eliminatória simples. Eles serão
divididos em 3 (três) chaves, e a formação das chaves será de acordo com a
classificação do tenista, ou seja, a) 1º até 16º inscritos participarão na CHAVE A;
b) 17º até 32º inscritos participarão da CHAVE B; c) do 33º ao 48º participarão da
CHAVE C. Estes jogos serão disputados em melhor de 3 Sets, sendo o 3º Set
disputado no Super Tie-break (até 10 pontos) se necessário. A disposição dos
tenistas na chave será a seguinte: na parte superior da chave 1x16, 7x10, 5x12 e
3x14. na parte inferior da chave 4x13, 6x11, 8x9, 2x15., em cada chave,
respectivamente.
9.5. Se algum atleta automaticamente classificado não puder participar, o atleta
imediatamente abaixo estará classificado, e assim sucessivamente.

10. DAS ALTERAÇÕES DE CATEGORIAS:
10.1. Categoria Estreante Masc.:
10.1.1. O tenista que chegar a 5 (cinco) vitórias será automaticamente
promovido para a categoria Livre Masculina, e iniciará na mesma com 1
ponto.
10.2. Categoria Estreante Feminino:
10.2.1. A tenista que chegar a 5 (cinco) vitórias será automaticamente
promovida para a categoria Feminino, e iniciará na mesma com 1 ponto.
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11. DAS PREMIAÇÕES:
11.1. Haverá premiação para os finalistas de cada categoria em todas as Etapas
realizadas;
11.2. Os finalistas do Masters serão premiados com troféus;
11.3. Com o término de todos os eventos (Etapas, Desafios e Masters) os pontos
devidamente somados, os atletas que estiverem na 1ª colocação das categorias:
Feminino, Livre Masculina, 55+, 14M, e 14F, serão declarados “Melhor do Ano” e
premiados com troféu;
11.4. Além do 1º colocado das categorias Feminino, Livre Masculina, 55+ e 14M,
também serão premiados o “Destaque do ano”, indicado pelos participantes e
organizadores do Ranking; este prêmio não visa somente o tenista que teve os
melhores resultados, podendo ser entregue por vários motivos tais como:
revelação, atleta mais envolvido com as disputas, fair-play, etc.

12. COMISSÃO DISCIPLINAR:
12.1. Teremos uma comissão para tomar decisões e realizar julgamentos quando
necessário. Essa comissão será composta por 3 (três) jogadores participantes do
Ranking, mais os 2 (dois) Diretores adjuntos;
12.2. A Comissão inicial para o ano de 2019 será nomeada pelos Diretores de
Tênis, sendo que seus integrantes poderão ser substituídos nos próximos anos. Os
Diretores de Tênis serão substituídos nas Eleições do CCP, de acordo com seu
estatuto social;
12.3. Julgamentos: Se for necessário o julgamento de algum atleta, a Comissão
será convocada, respeitando o prazo para que o tenista faça a sua defesa. Sendo
exposto o fato, a Comissão votará o caso, não sendo possível sua contestação;
12.4. O atleta a ser julgado será notificado oficialmente pelo Departamento de
Esportes do CCP, não tendo o mesmo, o direito de participar do julgamento,
devendo protocolar sua defesa no Departamento de Esportes do CCP por escrito
até no máximo 48 horas de sua notificação;
12.5. Caso algum integrante da Comissão vá para julgamento, este não poderá
participar dessa sessão;
12.6. Se necessário, a Comissão poderá solicitar 4 (quatro) testemunhas, 2 (duas)
para defesa e 2 (duas) para a acusação;
12.7. Das penalidades:
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12.7.1. Desclassificação: suspensão de 1 (uma) Etapa;
12.7.2. Ofensa verbal e/ou gestos contra o adversário, público, boleiro ou
árbitro: suspensão de 01 (hum) dia até 01 (hum) mês de qualquer evento
relacionado ao Ranking, sendo eles: Etapas, Desafios e Masters. Podendo se
estender para o próximo ano se necessário;
12.7.3. Ofensa física contra o adversário, público, boleiro ou árbitro:
suspensão de 01 (hum) mês até 01(hum) ano de qualquer evento relacionado
ao Ranking, sendo eles: Etapas, Desafios e Masters. Podendo se estender
para o próximo ano se necessário.

13. DATAS DE DISPUTA:
13.1. Para este ano, as datas previstas para as Etapas são:
13.1.1. 1ª Etapa
Categorias: Livre Masculina chave C, e Feminino= 15, 16 e 17/02 (inscrição
até 11/02)
Categorias: Livre Masculina chave A e B = 22, 23 e 24/02 (inscrição até
11/02)
Categorias: 55+; Estreante Masc., Estreante Fem., 14M, e 14F= 22, 23 e
24/03 (inscrição até 18/03)
13.1.2. 2ª Etapa
Categorias: Livre Masculina chave C, e Feminino = 26, 27 e 28/07 (inscrição
até 22/07)
Categorias: Livre Masculina chave A e B = 02, 03 e 04/08 (inscrição até
22/07)
Categorias: 55+; Estreante Masc., Estreante Fem., 14M, e 14F = 16 ,17 e
18/08 (inscrição até 12/08)

13.2. Para este ano, as datas previstas para o Masters são:
13.2.1. Categorias: Feminino, 14M = a definir
13.2.2. Categorias: Livre Masc. Chave C e 55+ = a definir
13.2.3. Categorias: Livre Masc. Chave B e Livre Masc. Chave A = a definir

13.3. Dia do Desafio = a definir

14. DOS CASOS OMISSOS:
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Os casos omissos neste Regulamento poderão ser tratados pela organização e/ou
comissão, de acordo com as normas do Estatuto Social do CCP e da Federação
Paulista de Tênis.

Piracicaba, 04 de fevereiro de 2019.
A COMISSÃO ORGANIZADORA
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