
  

RANKING VACCHI SPORTS 2021 

REGULAMENTO OFICIAL 

 

1. DOS OBJETIVOS E DO CONHECIMENTO DAS REGRAS: 

1.1. O Ranking Vacchi Sports tem como principal meta a interação dos atletas, 

bem como o aumento da prática do tênis por estes, criando assim um círculo social 

de praticantes do esporte. Com base neste conceito, todos os itens deste presente 

regulamento e as futuram medidas tomadas pela arbitragem e organização ao 

longo da temporada visarão sempre o bem-estar comum e o “fair-play”, legitimando 

que a competição e a vitória a qualquer custo não são os interesses do ranking e 

da Vacchi Sports; 

1.2. Ao se inscrever para o Ranking, o atleta declara automaticamente que está 

ciente e de acordo com todos os itens deste regulamento, autorizando também a 

organização a publicar materiais acerca da competição que possam conter 

imagens e nomes dos jogadores. 

 

2. DO FORMATO DE DISPUTA: 

2.1. A disputa será anual, ou seja, os atletas participarão de etapas ao longo de 

todo o ano que valerão pontos de acordo com a fase atingida, tendo como objetivo 

alcançar a liderança do ranking e ascender para categorias de maior nível técnico; 

2.2. No início de cada ano será gerado um Ranking de Virada, confeccionado 

com base nos resultados no ano anterior dos atletas que participarem da etapa de 

abertura do ano, de modo que estes atletas já possuirão uma classificação antes 

mesmo do início da primeira etapa,  

2.3. Haverá um ranking para cada categoria em disputa no ranking, formado a 

partir das pontuações obtidas pelos atletas nas etapas (vide item 4) e no Masters 

de encerramento do ano (vide item 5), sendo que um atleta pode figurar 

simultâneamente em mais de um ranking caso dispute categorias diferentes ao 

longo do ano. 

 

3. DAS CATEGORIAS: 

3.1. Serão 6 categorias em disputa: 

3.1.1.Especial; 



  

3.1.2.Qualy Especial;  

3.1.3.Avançado; 

3.1.4.Intermediário; 

3.1.5.Principiante A; 

3.1.6.Principiante B; 

3.2. Ao se inscrever para o Ranking, cada atleta será enquadrado em uma 

categoria específica de acordo com análise de seu nível técnico atual e resultados 

em edições anteriores do ranking (caso possua), sendo denominada “categoria 

base” do referido atleta; 

3.3. Caso deseje, um inscrito poderá disputar em uma mesma etapa – além da 

categoria base – categorias de níveis superiores à sua atual, passando então a 

figurar em mais de um ranking simultaneamente; 

3.4. O Campeão de uma etapa terá de disputar na etapa seguinte, 

obrigatoriamente, a categoria imediatamente superior à que conquistou o título -  

mesmo que isso já tenha ocorrido na mesma etapa em que foi campeão. Além 

disso, o atleta também não poderá disputar a sua categoria base na etapa em 

questão, com exceção da categoria Qualy Especial, na qual os atletas não 

possuem essa obrigatoriedade; 

3.5. Com o intuito de evitar grandes diferenças de nível entre atletas de uma 

mesma categoria - tornando as disputas mais justas - o atleta terá sua categoria 

base automaticamente alterada se: 

3.5.1.Conquistar duas vitórias – mesmo que em etapas diferentes - em uma 

categoria superior à sua, desde que essas vitórias sejam obtidas sobre atletas de 

uma categoria base superior; 

3.5.1.1.O atleta receberá uma bonificação de 30 pontos adicionais pela 

promoção se ela ocorrer a partir da 3ª etapa, desde que ele tenha disputado a sua 

categoria base nas duas últimas etapas que participou; 

3.5.2.A organização julgar que o atleta possui nível técnico para ser promovido, 

comunicando-o imediatamente da alteração; 

3.6. A alteração da categoria base de um atleta passa a valer imediatamente 

(mesmo que a etapa ainda não esteja finalizada), ou seja, nesse caso o atleta não 

poderá disputar sua categoria antiga mesmo que ela ainda não tenha sido realizada 

na etapa; 



  

3.7. Ao ser promovido de categoria, o atleta será imediatamente retirado do 

Ranking da categoria antiga, passando a figurar apenas na sua nova categoria 

base e nas possíveis categorias superiores. 

 

4. DAS ETAPAS: 

4.1. Serão realizadas 7 etapas ao longo do ano (6 etapas padrão + Tennis Cup), 

com as categorias divididas em finais de semana distintos e programadas para que 

sejam finalizadas ao longo de uma semana de disputas; 

4.2. Se, por algum motivo, as disputas não forem concluídas em apenas uma 

semana, os jogos serão automaticamente agendados para a semana seguinte, 

sendo de responsabilidade do inscrito ter duas semanas disponíveis para realizar 

as partidas; 

4.3. Serão disputadas em formato de eliminatória simples (“mata-mata”); 

4.4. A disposição dos atletas na chave será definida por meio de sorteio, não 

havendo cabeças-de-chave pré-definidos pelo ranking; 

4.5. As inscrições para cada categoria se encerrarão sempre às sextas-feiras da 

semana que antecede o início das disputas - exceto para o Tennis Cup, que terá 

as inscrições encerradas na terça-feira que antecede o fim de semana de jogos -, 

e não serão aceitas inscrições após o prazo limite, em nenhuma hipótese. Caso 

julgue necessário, a organização do ranking poderá prorrogar o prazo de inscrições, 

avisando todos os interessados previamente; 

4.6. As partidas serão agendadas preferencialmente aos sábados e domingos, a 

partir das 8h, fazendo com que seja obrigatória por parte dos atletas a 

disponibilidade para disputar mais de um jogo por dia no final de semana; 

4.7.  Em casos específicos algumas partidas poderão ser agendadas durante a 

semana, desde que todas as partes envolvidas (organização, academia e atletas) 

estejam em comum acordo. Entretanto, cada atleta deve estar ciente de que, caso 

não seja possível tal agendamento, a partida será programada para o final de 

semana, conforme indicado no item 4.6; 

4.8. Não haverá a obrigatoriedade de presença do árbitro geral para possíveis 

partidas disputadas durante a semana, sendo de total responsabilidade dos atletas 

a manutenção dos objetivos previstos para o Ranking, conforme previsto no item 1; 



  

4.9. Cada atleta é responsável por se informar sobre os horários dos seus jogos, 

seja por e-mail, em nossas redes sociais, com os professores ou diretamente na 

secretaria da Vacchi Sports; 

4.10. Os finalistas de todas as 6 categorias em disputa serão premiados com 

troféus. 

4.10.1. Além do troféu, o Campeão da categoria Qualy Especial receberá como 

prêmio adicional a gratuidade na inscrição para disputar a categoria Especial, 

desde que ela ocorra na mesma etapa. 

4.11. Haverá premiação em dinheiro em todas as etapas da categoria Especial de 

acordo com o valor total obtido com as inscrições da referida categoria, sendo 35% 

do valor total destinado para o Campeão e 15% para o Vice campeão, exceto para 

o Tennis Cup que terá uma premiação fixa pré-determinada. 

 

 

5. DO MASTERS: 

5.1. Terminada a última etapa do ano, os 12 primeiros colocados do ranking de 

cada categoria estarão automaticamente classificados para o Masters da referida 

categoria; 

5.2. Se algum atleta automaticamente pré-classificado (entre os 12 que mais 

pontuaram) não puder participar, o atleta subseqüente estará classificado, e assim 

sucessivamente até que se obtenha o número de 12 atletas confirmados; 

5.3. A Especial contará ainda com 4 atletas convidados, que se juntarão aos 12 

pré-classificados para formar uma chave de eliminatória simples com 16 jogadores. 

5.4. Para as demais categorias, o Masters será disputado em duas fases 

distintas: 

5.4.1.Na 1ª fase os atletas serão divididos em 4 grupos definidos por sorteio, 

sendo que cada grupo contará com um atleta pré-classicado entre o 1º e o 4º 

lugares, um atleta do 5º ao 8º colocado e um alteta entre os quatro últimos pré-

classificados. Os atletas se enfrentarão dentro do mesmo grupo, classificando-se 

os 2 melhores para a 2ª fase; 

5.4.2.Definidos os 8 classificados, a 2ª fase será disputada em formato de 

eliminatória simples até que seja conhecido o campeão; 

5.5. O Masters terá duração total de duas semanas, com todas as categorias 

acontecendo simultaneamente. 



  

5.6. As premiações seguirão o mesmo padrão das etapas, com troféus para 

todos o finalistas e prêmio em dinheiro para a Especial. Como as categorias 

ocorrerão ao mesmo tempo, não haverá gratuidade para o campeão do Qualy  

Especial caso ele esteja disputando também a Especial. 

 

6. DA PONTUAÇÃO: 

6.1. Para as etapas, a pontuação será dada de acordo com a fase alcançada 

pelo atleta na categoria em disputa: 

6.1.1. Campeão: 150 pontos; 

6.1.2. Vice-campeão: 100 pontos; 

6.1.3. Semifinal: 70 pontos; 

6.1.4. Quartas de final: 50 pontos; 

6.1.5. Oitavas de final: 30 pontos; 

6.1.6. 16ª de final: 20 pontos; 

6.1.7. 32ª de final: 10 pontos; 

6.2. Em cada etapa, os atletas que iniciarem as disputas diretamente na segunda 

rodada (“bye”) e forem derrotados em sua primeira partida receberão a mesma 

pontuação dos derrotados na 1ª rodada. (Ex: Em uma chave com 7 inscritos, um 

atleta foi sorteado para começar a disputa diretamente na semifinal. Se for 

derrotado, obterá a mesma quantidade de pontos dos derrotados nas quartas de 

final que, no caso, foi a 1ª rodada da etapa); 

6.3. Além da pontuação de acordo com a fase alcançada, cada atleta receberá 

10 pontos extras para cada vitória obtida na etapa; 

6.4. Derrota por W.O. sem aviso prévio na etapa: perda de 30 pontos diretamente 

no ranking, além da perda de todos os pontos obtidos na etapa, independente da 

fase alcançada pelo atleta;  

6.5. Para efeito de soma do ranking e de classificação para o Masters, valerão 

apenas os seis melhores resultados obtidos nas etapas, ou seja, se o atleta disputar 

todas as etapas deverá descartar o pior resultado para que restem apenas seis 

etapas somadas; 

6.6. No Masters, a pontuação será conforme indicada abaixo: 

6.6.1. Campeão: 250 pontos; 

6.6.2. Vice-campeão: 180 pontos; 

6.6.3. Semifinal: 140 pontos; 



  

6.6.4. Quartas de final: 100 pontos; 

6.6.5. 1ª fase: 50 pontos; 

6.7. Além da pontuação de acordo com a fase alcançada, cada atleta receberá 

20 pontos extras para cada vitória obtida na 1ª fase (grupos); 

6.8. Derrota por W.O. sem aviso prévio no Masters: perda de 50 pontos 

diretamente no ranking, além da desclassificação imediata (no caso da fase de 

grupos) e perda de todos os pontos obtidos no Masters; 

 

7. DOS MELHORES DO ANO: 

7.1. Com o término do ano e todos os pontos devidamente somados (6 etapas 

válidas e Masters), o Líder do Ranking de cada categoria será declarado “Melhor 

do Ano”, sendo premiado com troféu; 

7.2. Além dos melhores do ano, também será premiado o “Destaque do ano”, 

indicado pelos participantes do ranking; este prêmio não visa somente o atleta que 

teve os melhores resultados, podendo ser entregue por vários motivos (revelação, 

atleta mais envolvido com as disputas, fair-play, etc). 

 

8. DAS DATAS DE DISPUTA: 

8.1. Para 2021, as datas previstas estão indicadas na tabela abaixo: 

ETAPA CATEGORIAS JOGOS INSCRIÇÕES ATÉ 

1ª etapa 
PRB – INT – QE 22 a 28/fev 19/fev 

PRA – AVA - ESP 08 a 14/mar 05/mar 

2ª etapa 
PRB – INT – QE 05 a 11/abr 02/abr 

PRA – AVA - ESP 19 a 25/abr 16/abr 

3ª etapa 
PRB – INT – QE 10 a 16/mai 07/mai 

PRA – AVA - ESP 24 a 30/mai 21/mai 

4ª etapa 

(TENNIS CUP) 

INT – QE 19 e 20/jun 15/jun 

PRA - AVA 26 e 27/jun 22/jun 

PRB - ESP 03 e 04/jul 29/jun 

5ª etapa PRB – INT – QE 02 a 08/ago 30/jul 



  

PRA – AVA - ESP 16 a 22/ago 13/ago 

6ª etapa 
PRB – INT – QE 13 a 19/set 10/set 

PRA – AVA - ESP 27/set a 03/out 24/set 

7ª etapa 
PRB – INT – QE 18 a 24/out 15/out 

PRA – AVA - ESP 01 a 07/nov 29/out 

Masters PRB – PRA - INT – AVA - ESP  22/nov a 05/dez 17/nov 

 
 

8.2. Caso julgue necessário, a organização do Ranking poderá alterar uma ou 

mais datas previstas no calendário, sem prévio aviso. 

 

9. DAS REGRAS ESPECÍFICAS: 

9.1. Todas as partidas serão disputadas em melhor de 3 sets, sendo o último um 

match tie-break de 10 pontos, com games com vantagem e saques com “let"; 

9.2. A Vacchi Sports será responsável por fornecer bolas e placar para todas as 

partidas, sendo que nos finais de semana também haverá obrigatoriedade da 

presença do árbitro geral; 

9.3. Havendo boleiros para as partidas, sua presença será obrigatória e será 

cobrada uma taxa a parte, no valor de R$7,00 por atleta; esta taxa deverá ser 

acertada na secretaria antes do início de cada partida; 

9.4. Cada atleta poderá fazer no máximo duas partidas no mesmo dia, e o 

intervalo entre as chamadas de um mesmo atleta será de, no mínimo, duas horas; 

9.5. Se houver atraso da rodada por motivo de chuva, as partidas serão 

disputadas em sets curtos (até 4 games) até que se restabeleça o horário oficial 

das partidas. Nesse caso, cada atleta poderá realizar três partidas no mesmo dia; 

9.6. Haverá tolerância de quinze minutos de atraso, que serão contados a partir 

do horário informado na chamada e respeitarão o relógio oficial do ranking que 

estará na secretaria da academia; ultrapassado o prazo de tolerância, será 

declarado W.O.; 

9.7. Os critérios de desempate para classificação no ranking são: 

9.7.1.Menor número de torneios disputados; 

9.7.2.Maior número de vitórias; 

9.7.3.Maior saldo de sets; 



  

9.7.4.Maior número de sets vencidos; 

9.7.5.Resultado na última etapa realizada; 

9.8. Em todas as partidas será respeitado o código de conduta de acordo com a 

ITF, e em caso de infração, o atleta será penalizado da seguinte maneira: 

9.8.1.1ª infração: advertência verbal; 

9.8.2.2ª infração: perda de ponto; 

9.8.3.3ª infração: perda de game; 

9.8.4.4ª infração: desclassificação; 

9.8.5.Caso julgue ser necessário e de acordo com a gravidade da infração, o 

árbitro pode “pular” etapas, até mesmo desclassificando o atleta diretamente; 

9.9. Caso o atleta seja penalizado durante as disputas, também sofrerá 

descontos em sua pontuação conquistada na etapa: 

9.9.1.Advertência verbal: perda de 5% dos pontos obtidos na etapa; 

9.9.2.Perda de ponto: perda de 20% dos pontos obtidos na etapa; 

9.9.3.Perda de game: perda de 50% dos pontos obtidos na etapa; 

9.9.4.Desclassificação: perda de todos os pontos obtidos na etapa, além de 

suspensão automática por uma etapa; 

9.9.4.1.Em caso de desclassificação, os organizadores julgarão a gravidade 

da situação e tomarão as medidas necessárias; 

9.10. Os demais casos não incluídos neste regulamento serão resolvidos pelo 

árbitro geral, juntamente com a organização do ranking. 

 

10. DO INVESTIMENTO: 

10.1. Alunos da Vacchi Sports: 

10.1.1.R$70,00/etapa, com direto a participação em uma categoria; 

10.1.2.R$60,00/categoria extra. 

10.2.  Demais atletas: 

10.2.1.R$80,00/etapa, com direto a participação em uma categoria; 

10.2.2.R$70,00/categoria extra. 

10.3. Os valores indicados acima não incluem as disputas do Tennis Cup (4ª 

etapa), que será cobrado separadamente e com valor diferenciado. 

 

Atenciosamente, 

Vacchi Sports. 


