
  
    

REGULAMENTO   GERAL   DE   COMPETIÇÕES   DUPLA   FALTA     

Do   registro   dos   tenistas  

1.   Todas   as   competições   de   tênis   homologadas   pela   Dupla   Falta   deverão   seguir   o   disposto   no   presente   Regulamento.   
  

2.  Todo(a)  tenista  inscrito(a)  em  qualquer  competição  dirigida,  autorizada  ou  supervisionada  pela  Dupla  Falta  está                 
sujeito,   aceita   e   se   submete   às   regras   de   tênis   e   normas   da   ITF   e   CBT   e   regulamentos   da   Dupla   Falta.   
  

3.  A  filiação  (associação)  de  tenista  será  concedida  mediante  inscrição  no  site  www.duplafalta.com.br,  acompanhado  de                 
comprovante   de   pagamento   da   taxa   anual.   
  

4.  O(A)  tenista  não  filiado(a)  bem  como  o(a)  tenista  inadimplente  com  a  Dupla  Falta  somente  poderá  participar  dos                    
torneios  abertos  na  situação  de  convidado.  O(A)  tenista  filiado(a)  terá  o  seu  ranking  paralisado  no  ato  da  inadimplência,                    
só  voltando  a  ser  atualizado  quando  da  regularização.  O(A)  tenista  convidado(a)  não  somará  pontos  no  ranking  Dupla                   
Falta.   
  

5.  O  registro  de  tenista  é  válido  dentro  do  período  de  1º  de  janeiro  a  31  de  dezembro  de  cada  ano,  independente  da  data                          
da   efetivação   do   registro.   

  
  

Das   classes   
  

6.   Os(As)   tenistas   marcarão   pontos   de   acordo   com   seus   resultados   nas   competições   de   classes   da   seguinte   forma:   
  

Simples   
•   1ª,   2ª,   3ª   e   4ª   Classe   Masculina;   
•   1   e   2ª   Classe   Feminina;     
•   Juvenil   Masculina   e   Feminina   
  

Duplas   
•   Classe   A   e   B   Masculina;   
•   Classe   Única   Feminina;     
•   Classe   Única   Mistas.   

  
  

Das   competições   
  

7.  A  Dupla  Falta  organizará  competições  necessárias  ao  desenvolvimento  do  Tênis,  elaborando  os  respectivos                
regulamentos   e   normas,   dentro   do   espírito   de   seu   Estatuto   e   das   regras   da   CBT   /   ITF.   
  

8.   O(A)   tenista   não   poderá   se   inscrever   em   mais   de   uma   categoria/classe   por   torneio.   
  

9.  O  Circuito  da  Dupla  Falta  será  desenvolvido  durante  o  ano  com  todas  as  etapas  previstas  no  calendário  incluindo                     
torneios,   desafios   e   etapa   Dupla   Falta   Finals   e   Challenger.   
  

10.   Serão   adotados   os   seguintes   critérios   para   efeito   de   desempate   entre   dois   ou   mais   tenistas:   
a)   Maior   número   de   etapas   conquistadas;   
b)   Saldo   de   sets   nas   etapas   disputadas;   
c)   Saldo   de   games   nas   etapas   disputadas;   
d)   Maior   número   de   etapas   jogadas;   
  

11.  O  ranking  a  ser  utilizado  para  as  etapas  classificatórias,  no  tocante  ao  preenchimento  das  vagas  e  definição  dos                     
cabeças   de   chave   será   sempre   e   obrigatoriamente   o   que   a   Dupla   Falta   dispuser   no   dia   do   encerramento   das   inscrições.   
  



12.  O  critério  de  “Alternate”  poderá  ser  utilizado  para  que  se  evite  o  W.O.  de  1ª  rodada,  e  será  válido  somente  na  1ª                         
rodada:   

a)  Estes  tenistas  deverão  estar  registrados  na  categoria  ou  classe  para  poderem  se  inscrever  como  “alternate”                  
em   lista   própria   até   30   minutos   antes   da   1ª   partida   da   categoria;   
  

b)  Os  tenistas  deverão  estar  prontos  para  a  partida  no  horário  marcado  e  efetuar  o  pagamento  do  valor                    
correspondente   à   inscrição   do   torneio   ao   promotor,   antes   de   entrarem   na   quadra;   
  

c)  Havendo  vários  atletas  assinando  a  listagem  de  alternate's,  a  ordem  de  entrada  será  definida  pelo  melhor                   
ranking  e,  havendo  empate,  por  sorteio.  Havendo  mais  de  um  W.O.  poderão  os  demais  classificados  na  listagem                   
ir   substituindo   os   faltantes;   
  

d)  Em  se  tratando  de  mais  de  um  W.O.  e  apenas  um  atleta  estiver  com  o  nome  na  listagem  ele  terá  que  entrar                         
na   vaga   do   primeiro   W.O.   da   programação   de   jogos.   

    
  

Da   pontuação   nos   torneios   
  

13.  Caso  o  jogador  tenha  saído,  avançado  na  chave  (bye)  e  perder  o  seu  primeiro  jogo,  marcará  pontos  como  perdedor                      
de   1ª   rodada;   
  

14.  Nas  provas  realizadas  pelo  sistema  “Round  Robin”,  o(a)  1º(ª)  colocado(a)  receberá  os  pontos  de  campeão(ã)  e  o(a)                    
2º(ª)  colocado(a)  os  pontos  de  vice-campeão(ã).  O(A)  3º(ª)  colocado(a)  receberá  os  pontos  como  semifinalista  e  o(a)                  
4º(ª)  colocado(a),  caso  tenha  vencido  algum  jogo,  receberá  os  pontos  de  quartas  de  final.  Caso  a  prova  tenha  mais  de                      
quatro  participantes,  os(as)  3º(ª)  e  4º(ª)  colocados(as)  receberão  pontos  como  semifinalistas  e  os(as)  5º(ª)  e  6º(ª)                  
colocados(as)  os  pontos  como  quartas  de  final,  caso  tenham  vencido  algum  jogo.  Os(As)  tenistas  que  não  vencerem                   
nenhuma   partida   receberão   pontos   de   perdedores   de   1ª   rodada.   
  

15.  As  chaves  dos  torneios,  confeccionadas  pelo  Departamento  Técnico  da  Dupla  Falta,  serão  divulgadas  com  o  grupo                   
de   pontuação.   
  

16.   A   pontuação   para   o   Ranking   da   Dupla   Falta   para   as   provas   de   Simples   e   Duplas   obedecerá   à   tabela   abaixo:   
  

  

  
  

Dupla   Falta   Finals   e   Challenger   
  

17.  A  etapa  Dupla  Falta  Finals  e  Challenger  será  disputada  entre  os  08  (oito)  melhores  jogadores  ranqueados  ao  final  da                      
temporada   e   se   desenvolverá   de   acordo   com   o   critério   aplicado   no   artigo   53   e   tabela   de   pontuação   a   seguir:   
  

1ª   Classe   2ª   Classe   3ª   Classe   4ª   Classe   Juvenil   

Campeão   100   pontos   90   pontos   80   pontos   70   pontos   60   pontos   

Vice-campeão   95   pontos   85   pontos   75   pontos   65   pontos   55   pontos   

Semi-finais   86   pontos   76   pontos   66   pontos   56   pontos   46   pontos   

Quartas   de   Final   77   pontos   67   pontos   57   pontos   47   pontos   37   pontos   

Oitavas   de   Final   71   pontos   61   pontos   51   pontos   41   pontos   31   pontos   

Fases   Anteriores   65   pontos   55   pontos   45   pontos   34   pontos   26   pontos   

Não   Participou   40   pontos   35   pontos   30   pontos   25   pontos   15   pontos   

Inserção   no   Ranking   Menor   Pontuação   do   Torneio   menos   5   pontos     

Finals   Challenger   

Entrada   +10   pontos   Entrada   +05   pontos   

1º   Jogo   +05   pontos   Oitavas   +05   pontos   

2º   Jogo   +05   pontos   Quartas   +05   pontos   



  

  
  

  Dos   Desafios   
  

18.  Os  desafios  não  são  torneios.  Não  possuem  troféu  e  nem  premiação,  mas  são  jogos  que  auxiliam  no                    
desenvolvimento  técnico  e  na  relação  social  dos(as)  integrantes  do  Ranking  Dupla  Falta.  Portanto  não  possuem                 
arbitragem,  boleiros,  horários  fixos  e  nem  taxa  de  inscrição,  mas  também  servem  para  movimentar  o  Ranking,  fazendo                   
com  que  haja  uma  dinâmica  na  classificação  dos(as)  tenistas  ao  longo  do  ano,  principalmente  entre  os  intervalos  dos                    
torneios.   
  

19.   Será   necessário   realizar   inscrição   para   os   desafios   através   do   site   www.duplafalta.com.br..   
  

20.  Cada  tenista  fará  dois  jogos  no  mês,  e  os  seus(uas)  adversários(as)  serão  os(as)  tenistas  que  se  encontram  antes  e                      
depois  de  sua  posição  no  ranking.  O(A)  1º(ª)  e  o(a)  último(a)  colocado(a)  farão  apenas  um  jogo  cada  e,  apenas  para                      
esses(as)   a   pontuação   do   desafio   será   dobrada.   
  

21.  Após  a  divulgação  da  tabela  com  os  confrontos  no  site  www.duplafalta.com.br,  ficará  a  cargo  dos(as)  tenistas  a                    
marcação  dos  jogos.  Ou  seja,  os(as)  mesmos(as)  ficarão  responsáveis  por  marcar  a  quadra  e  horário,  além  de  levar                    
bolas  e  resolver  quaisquer  outras  questões  relativas  ao  jogo.  Logo  após  o  jogo,  deverão  comunicar  à  diretoria  por  email                     
ou   grupo   no   WhatsApp   o   placar   do   desafio.   
  

22.  Os  jogos  deverão  ser  realizados  até  o  ultimo  dia  do  mês  ou  data  estipulada  pela  Diretoria  da  Dupla  Falta.  Caso  isso                        
não  ocorra  por  motivo  de  chuvas  ou  outros  contratempos  que  não  de  responsabilidade  de  um(a)  tenista  apenas,  será                    
computado  como  jogo  não  realizado  e  ambos  não  pontuarão  (não  participação).  Por  isso,  recomendamos  que  não                  
deixem   para   marcar   os   jogos   nos   últimos   dias   do   mês.   
  

23.  Caso  um  jogo  Desafio  não  seja  realizado  até  o  20º  dia  do  prazo,  então  o(a)  desafiante  (tenista  abaixo  no  ranking)                       
poderá  estipular  três  datas  e  horários  até  o  final  do  prazo,  sendo  por  email  ou  mensagem  no  grupo  no  WhatsApp,  das                       
quais  o(a)  seu(sua)  oponente  deverá  escolher  uma  para  realizar  o  desafio.  Caso  contrário,  será  considerado  W.O.  para                   
o(s)(a(s))   tenista(s)   que   não   cumprir   a   regra.   
  

24.  Caso  algum  jogo  Desafio  seja  interrompido  por  motivo  de  chuva  ou  outro  contratempo  qualquer,  o  mesmo  poderá  ser                     
retomado  nos  dias  subsequentes,  desde  que  seja  dentro  do  prazo  limite.  É  expressamente  vedada  a  possibilidade  de                   
interromper  um  jogo  para  continuação  em  dias  posteriores  sem  o  consentimento  do  adversário  e  sem  motivos                  
relevantes.   
  

25.   Para   os   jogos   Desafios   as   pontuações   seguem   o   especificado   na   tabela   abaixo:   
  

    

Do   ranking   de   entradas   

26.   Os   jogadores   serão   classificados   no   Ranking   de   acordo   com   os   pontos   acumulados   durante   os   últimos   12   meses.   
  

3º   Jogo   +05   pontos   -   

Vice   Campeão   +05   pontos   

Campeão   +10   pontos   

Derrota   por   WO   -   03   pontos   

Vitória   por   WO   +   05   pontos   

Desafios   
Vitória   até   9x7   =   +10   pontos   

Vitória   Tie   Break   =   +08   pontos   

Derrota   até   7x9   =   0   pontos   

Derrota   Tie   Break   =   +02   pontos   

Vitória   por   WO   =   +06   pontos   

Derrota   por   WO   =   -   06   pontos   

Não   Participou   =   0   pontos   



27.  O  ranking  Dupla  Falta,  similar  ao  ATP,  não  é  fixo/engessado  e  seu  sistema  de  pontuação  permite  que  os  tenistas                      
subam  e  desçam  de  posição  de  acordo  com  o  seu  desempenho  nos  eventos.  Dessa  forma,  podem  alternar  de  classe  de                      
acordo  com  o  merecimento  pelo  desempenho  acumulado  nos  últimos  12  meses.  Desta  forma,  a  pontuação  obtida  no                   
Torneio   de   um   ano   substituirá   a   pontuação   conquistada   no   Torneio   do   ano   anterior.   
  

28.  As  atualizações  das  pontuações  serão  realizadas  de  acordo  com  a  realização  dos  eventos  constantes  no  calendário                   
anual   disponível   no   site   www.duplafalta.com.br.   
    

29.  Para  que  não  ocorram  distorções  na  classificação  dos  tenistas,  ou  seja,  para  que  se  mantenha  uma  harmonia  entre  o                      
nível  técnico  e  seu  ranking,  fica  estabelecido  que  todo(a)  associado(a)  que  não  participe  de  um  dos  torneios  receberá                    
uma   pontuação   mínima   conforme   tabela   de   pontuação   constante   no   artigo   16   deste   regulamento.   
  

30.  Os(As)  novos(as)  associados(as)  entrarão  diretamente  no  final  da  classificação  de  sua  respectiva  classe  e  receberão                  
a  m enor  pontuação  do  torneio  menos  5  pontos .  A  Organização  avaliará  a  experiência  do  tenista  para  decidir  a  classe  que  ele                       
iniciará   no   ranking.   Caso   algum   tenista   não   participe   de   algum   torneio   nos   últimos   12   meses,   será   retirado   do   ranking.   
    

31.  Na  categoria  Masculina,  o  tenista  que  após  o  Dupla  Falta  Finals  estiver  na  primeira  posição  do  RANKING,  será                     
declarado  o  Campeão  do  Ranking  Dupla  Falta  e  fará  jus  a  ter  seu  nome  inserido  em  troféu  permanente.  Caso  haja                      
empate  no  número  de  pontos,  será  declarado  campeão  aquele  que  obtiver  melhor  desempenho  no  Dupla  Falta  Finals.                   
Persistindo   o   empate,   seguem   os   critérios   elencados   no   artigo   10.   

  

Das   inscrições   de   torneios   

32.  As  inscrições  serão  feitas  via  depósito  bancário  (dados  disponíveis  no  site  www.duplafalta.com.br),  com                
comprovação   do   pagamento   e   cadastro   no   site   Dupla   Falta   também   feitos   diretamento   no   site    www.duplafalta.com.br .   
  

33.  O(A)  tenista  que  não  confirmar  o  pagamento  de  sua  inscrição  até  o  prazo  estabelecido  no  edital  de  chamada  do                      
torneio,   terá   seu   nome   retirado   do   sorteio   das   chaves.   
  

34.  A  Dupla  Falta  reserva-se  o  direito  de  não  aceitar  a  inscrição  de  qualquer  tenista  que  anteriormente  tenha  criado                     
situações   embaraçosas   ao   torneio.   
  

35.  Ao  inscrever-se  cada  participante  cederá  o  direito  à  organização  para  desenvolver  e  executar  ações  como  a                   
divulgação  de  notícias,  fotos,  ações  promocionais,  uso  de  mailing  arrecadado  no  evento  para  fins  comerciais  e  outras                   
ações   de   qualquer   ramo   desta   atividade.  
  

36.   O(A)   tenista   só   terá   direito   à   devolução   da   taxa   de   inscrição   nos   seguintes   casos:   
  

a)   Não   haver   o   nº   mínimo   de   tenistas   para   a   realização   da   prova;   
  

b)   Cancelamento   total   da   prova   por   motivo   de   força   maior;   
  

c)   Inscrição   feita   em   duplicidade   na   mesma   prova.   
  

37.  A  hospedagem  dos  atletas  e  acompanhantes,  caso  necessária,  será  de  total  responsabilidade  dos  jogadores,  ficando                  
a   organização   do   evento   isenta   de   quaisquer   responsabilidades.   
  

38.   Os   jogos   serão   realizados   em   Clubes   de   São   Gabriel   da   Palha-ES   em   quadras   de   saibro.     

Das   chaves   

  
39.  Deverão  ser  abertas  inscrições  para  provas  de  todas  as  categorias  e/ou  classes.  Para  as  disputas  de  eliminatória                    
simples  a  composição  da  chave  deverá  ter  no  mínimo  8  tenistas.  No  caso  de  haver  4  a  7  tenistas  inscritos  a  prova  será                         
realizada   no   sistema   de   grupos   (todos   contra   todos).   
  

40.   Não   existirão   chaves   com   menos   de   4   tenistas.   
  

41.   As   chaves   das   categorias   de   Classes   terão   limite   máximo   de   inscritos   conforme   discriminado   a   seguir:   
  

a)   Pertencerão   à   1ª   Classe   Masculina   os   16   melhores   tenistas   ranqueados;   
  

http://www.duplafalta.com.br/


b)   Pertencerão   à   2ª   Classe   Masculina   os   tenistas   ranqueados   entre   as   posições   17   a   32;   
  

c)   Pertencerão   à   3ª   Classe   Masculina   os   tenistas   ranqueados   entre   as   posições   33   a   48;   
  

d)  Pertencerão  à  4ª  Classe  Masculina  os  tenistas  ranqueados  entre  as  posições  49  até  a  última  posição  do                    
Ranking;   

  
e)   Pertencerão   à   1ª   Classe   Feminina   as   08   melhores   tenistas   ranqueadas;   
  

f)   Pertencerão   à   2ª   Classe   Feminina   as   tenistas   ranqueadas   entra   a   posição   09   até   a   última   posição   do   ranking;   
  

g)   As   categorias   Juvenil   Masculina   e   Feminina,   não   terão   limite   numérico.   
  

42.  A  chave  da  1ª  e  2ª  Classe  Masculina  será  composta  de  14  jogadores  pelo  ranking,  podendo  ter  mais  2  jogadores                       
com   “wild   card”   por   critério   técnico   (Ex:   tenista   retornando   de   contusão,   novo   associado,   etc).   
  
  

Do   posicionamento   dos   cabeças   de   chave   para   os   torneios   da   Dupla   Falta   
  

43.  Nos  torneios  internos  os  cabeças  de  chave  serão  escolhidos  conforme  ranking.  Nos  torneios  abertos  os  tenistas                   
convidados   também   poderão   ser   cabeças   de   chave,   à   critério   da   diretoria.   
  

44.   Para   o   sorteio   das   chaves   o   número   de   cabeças   de   chave   será   o   seguinte:   
  

a)   Chave   de   08   jogadores   -   02   cabeças   de   chave;   
  

b)   Chave   de   09   a   16   jogadores   -   04   cabeças   de   chave;   
  

c)   Chave   de   17   a   32   jogadores   -   08   cabeças   de   chave;  
  

d)   Chave   de   33   a   64   jogadores   -   16   cabeças   de   chave.   
  

45.  Do  total  de  atletas  possíveis  na  chave  subtrai-se  o  total  de  inscritos  para  aquela  categoria  para  determinar  o  total  de                       
jogadores  que  saem  avançados  (Bye).  Exemplo:  Para  um  total  de  13  inscritos  usaremos  a  chave  de  16  jogadores,  sendo                     
que   3   tenistas   sairão   avançados   na   1ª   rodada   (16-13=3).   
  

46.   O   cabeça   1   será   sempre   colocado   na   primeira   linha   da   chave   e   o   cabeça   2   na   última   linha.   
  

47.  Para  determinar  o  posicionamento  dos  demais  cabeças  de  chave,  serão  sorteados  juntos  os  cabeças  3  e  4  e  em                      
grupos  de  quatro,  os  cabeças  5  a  8,  9  a  12  e  13  a  16.  Serão  posicionados  preenchendo  as  linhas  determinadas,  de  cima                         
para   baixo   na   chave,   conforme   a   tabela   a   seguir:   
  

Da   formação   dos   grupos   e   critérios   de   desempate   para   classificação   nas   provas   em   grupo   

48.  Grupo  de  04  jogadores  -  Será  seguido  o  posicionamento  do  ranking  para  definição  do  1º,  2º,  3º  e  4º  jogador  no                        
grupo.   A   ordem   de   jogos   será   a   seguinte:   

a)   1ª   rodada:   1x4   e   2x3;   
    

b)   2ª   rodada:   1x3   e   2x4;   
  

c)   3ª   rodada:   1x2   e   3x4.   
  

    Chave   de   16   Chave   de   24/32   Chave   de   48/64   Chave   de   96/128   

Cabeças   3   /   4   5   ou   12   09   ou   24   17   ou   48   33   ou   96   

Cabeças   5   /   6   /   7   /   8       8   ou   16   ou   17   ou   
25   

16   ou   32   ou   33   ou   
49   

32   ou   64   ou   65   ou   97   

Cabeças   9   /   10   /   11   /   12           9   ou   25   ou   40   ou   56   17   ou   49   ou   80   ou   112   

Cabeças   13   /   14   /   15   /   16           8   ou   24   ou   41   ou   57   16   ou   48   ou   81   ou   113   



49.  Grupo  de  05  jogadores  -  Será  seguido  o  posicionamento  do  ranking  para  definição  do  1º,  2º,  3º,  4º  e  5º  jogador  no                         
grupo.   A   ordem   de   jogos   será   a   seguinte:   
  

a)   1ª   rodada:   2x5   e   3x4;   
  

b)   2ª   rodada:   1x5   e   2x4;   
  

c)   3ª   rodada:   1x4   e   2x3;   
  

d)   4ª   rodada:   1x3   e   4x5;   
  

e)   5ª   rodada:   1x2   e   3x5.   
  

50.  Grupos  de  06  jogadores  -  Serão  divididos  em  dois  grupos  de  03  jogadores,  sendo,  o  1º  do  Grupo  A  o  de  melhor                         
ranking  dos  inscritos  e  o  1º  do  Grupo  B  o  segundo  de  melhor  ranking  dos  inscritos.  Os  demais  serão  sorteados.  A  ordem                        
de   jogos   será   a   seguinte:   
  

a)   1ª   rodada:   2x3     
  

b)   2ª   rodada:   1x3     
  

c)   3ª   rodada:   1x2   
  

d)   4ª   rodada:   semifinal   (1º   do   A   x   2º   do   B   e   1º   do   B   x   2º   do   A)   
  

e)   5ª   rodada:   final.   
  

51.  Grupos  de  07  jogadores  -  Serão  divididos  em  dois  grupos,  sendo,  Grupo  A  de  03  jogadores  e  Grupo  B  de  04                        
jogadores.  O  1º  do  Grupo  A  o  de  melhor  ranking  dos  inscritos  e  o  1º  do  Grupo  B  o  segundo  de  melhor  ranking  dos                          
inscritos.   Os   demais   serão   sorteados.   A   ordem   de   jogos   será   a   seguinte:   
  

a)   1ª   rodada:   2x3   (Grupo   A)   /   1x4   e   2x3   (Grupo   B);   
  

b)   2ª   rodada:   1x3   (Grupo   A)   /   1x3   e   2x4   (Grupo   B);   
  

c)   3ª   rodada:   1x2   (Grupo   A)   /   1x2   e   3x4   (Grupo   B);   
  

d)   4ª   rodada:   semifinal   (1º   do   A   x   2º   do   B   e   1º   do   B   x   2º   do   A);   
  

e)   5ª   rodada:   final.   
  

52.  Grupos  de  08  jogadores  -  Serão  divididos  em  dois  grupos  de  04  jogadores,  sendo,  o  1º  do  Grupo  A  o  de  melhor                         
ranking  dos  inscritos  e  o  1º  do  Grupo  B  o  segundo  de  melhor  ranking  dos  inscritos.  As  demais  posições  serão  sorteados                       
dois   a   dois   pela   ordem   do   ranking   (3   e   4;   5   e   6;   7   e   8).   A   ordem   de   jogos   será   a   seguinte:   
  

a)   1ª   rodada:   1x4   e   2x3;   
  

b)   2ª   rodada:   1x3   e   2x4;   
  

c)   3ª   rodada:   1x2   e   3x4;   
  

d)   4ª   rodada:   semifinal   (1º   do   A   x   2º   do   B   e   1º   do   B   x   2º   do   A);   
  

e)   5ª   rodada:   final.   
  

53.  Nas  provas  em  grupos,  onde  houver  a  necessidade  de  classificação  de  um  ou  dois  tenistas  para  a  próxima  fase  do                       
torneio,   deverão   ser   aplicados   os   seguintes   critérios   para   seleção   desses   jogadores:   
  

a)   Maior   número   de   vitórias;   
  

b)   Maior   número   de   partidas   disputadas   (Ex:   casos   de   desistência);   
  

c)   Resultado   do   confronto   direto,   se   somente   dois   tenistas   estiverem   empatados.   
  

54.   Caso   sejam   três   empatados,   teremos:   



  
  

a)  Se  cada  um  dos  três  tenistas  tiver  uma  vitória  cada,  o  tenista  que  tiver  jogado  menos  partidas  será                     
automaticamente  eliminado  e  o  primeiro  classificado  desse  grupo  será  o  vencedor  do  confronto  direto  entre  os                  
dois   tenistas   restantes.   

  
b)  Maior  saldo  de  sets  vencidos  (caso  os  03  jogadores  tenham  saldo  diferente,  será  determinado                 
automaticamente   o   1º,   2º   e   3º   colocados).   Caso   dois   tenham   o   mesmo   saldo   ir   para   o   item   “d”;   

  
c)  Maior  saldo  de  games  vencidos  (caso  os  03  jogadores  tenham  saldo  diferente,  será  determinado                 
automaticamente   o   1º,   2º   e   3º   colocados).   Caso   dois   tenham   o   mesmo   saldo   ir   para   o   item   “d”;   

  
d)  Se  ao  aplicarmos  “a”,  “b”  ou  “c”,  encontrarmos  o  primeiro  ou  o  terceiro  colocado,  deverá  ser  considerado  o                     
confronto   direto   entre   os   dois   tenistas   restantes.   

  
55.   Os   casos   onde   ainda   persistir   o   empate,   após   a   aplicação   dos   procedimentos   acima,   serão   decididos   por   sorteio.   
  

56.  Quando  aplicando  esses  procedimentos  de  desempate,  uma  desclassificação  por  código  de  conduta  ou  retirada                 
(desistência)  devem  ser  contadas  como  vitória/derrota  em  dois  sets.  Entretanto,  games  ganhos/perdidos  em  jogos                
terminados   em   desclassificação   ou   retirada   não   devem   ser   computados   para   o   item   “c”   acima.   
  

57.  Qualquer  tenista  que  seja  desclassificado  por  violação  ao  código  de  conduta  durante  o  Round-Robin,  deve  ser                   
desclassificado   de   todos   os   outros   jogos   da   competição,   exceto   nas   seguintes   circunstâncias:   
  

a)   Perda   da   condição   física   (desistência);   
  

b)   Roupa   e   equipamento.   
  
  

Das   chamadas   e   comparecimento   
  

58.  O  Diretor  Técnico  é  o  responsável  pela  confecção  da  programação  dos  jogos,  que  estarão  disponíveis  na  página  da                     
Dupla  Falta  (www.duplafalta.com.br)  no  mínimo  24  horas  antes  do  início  dos  torneios.  Caberá  ao  tenista  inscrito  buscar                   
as  informações  sobre  o  torneio  no  site  www.duplafalta.com.br  no  grupo  do  WhatsApp  ou  diretamente  com  os  diretores.  A                    
Dupla  Falta  recomenda  bastante  cuidado  na  obtenção  das  informações  de  horários  de  jogos,  não  se  responsabilizando                  
por   eventuais   erros   ou   mal   entendidos;   
  

59.  Serão  expostas  em  quadro  próprio,  em  local  de  fácil  visualização,  cópias  das  chaves  em  disputa  no  torneio  com                     
resultados   completos   e   atualizados   e   cópias   dos   horários   dos   jogos.   
  

60.  Nos  casos  de  remarcações  de  jogos  adiados  por  chuvas,  a  informação  deverá  constar  obrigatoriamente  no  local  da                    
realização  dos  jogos.  É  obrigação  do  tenista  inscrito  buscar  esta  informação  no  local  do  evento  ou  entrar  em  contato  com                      
o   Diretor   Técnico.   
  

61.  Haverá  tolerância  de  15  minutos  para  tenistas  de  qualquer  localidade,  contados  a  partir  do  horário  oficial  marcado                    
para  o  jogo.  No  caso  de  jogos  sem  horário  definido  (a  seguir,  não  antes  de,  etc)  a  tolerância  será  de  15  minutos  a  partir                          
da   existência   de   quadra   vaga.   
  

62.  Será  declarado  perdedor  o  tenista  que  não  se  apresentar  no  horário  marcado.  Não  havendo  o  comparecimento  dos                    
dois   tenistas,   ambos   serão   declarados   perdedores   por   W.O.   
  

63.  Mesmo  que  o  tenista  presente  queira  esperar  pela  realização  da  partida  o  árbitro  DEVE  aplicar  o  W.O.,  visando  o                      
andamento  da  programação  de  jogos.  Obs.:  Quando  o  atleta  perde  por  W.O.,  em  simples,  ele  é  desclassificado  do                    
torneio   de   duplas   também,   se   houver.   
  

64.  Os  tenistas  que  tenham  confirmado  a  sua  presença  devem  estar  atentos  e  próximos  ao  local  dos  jogos.  Nenhum                     
tenista   poderá   alegar   que   não   compareceu   por   não   ter   ouvido   a   chamada   do   jogo.   
  

65.  Nos  torneios  com  previsão  de  jogos  em  dias  de  semana,  qualquer  tenista  poderá  ter  seu  jogo  marcado  sem  prévia                      
consulta,   independente   da   atividade   profissional   ou   qualquer   outra   alegação.   
  

66.  A  Dupla  Falta  não  é  obrigada  a  aceitar  restrições  de  horários  por  parte  dos  atletas  inscritos.  Porém,  para  o  melhor                       
andamento  dos  torneios  e  para  possibilitar  uma  maior  quantidade  de  tenistas  inscritos,  as  restrições  de  horários  poderão                   
ser  feitas  no  ato  da  inscrição,  no  campo  “observações”  do  formulário.  Para  melhor  andamento  dos  torneios  nos  finais  de                     



semana,  poderão  ser  adiantados  no  meio  da  semana  alguns  jogos  entre  tenistas  que  residem  próximo  a  São  Gabriel  da                     
Palha,   conforme   programação   oficial   do   torneio.   
    
  

Dos   jogos   
  

67.  O  aquecimento  não  poderá  ultrapassar  o  tempo  de  cinco  minutos.  A  recomendação  é  que  os  tenistas  realizem  os                     
alongamentos   e   demais   rotinas   de   aquecimento   antes   dos   jogos.   Tempo   de   reaquecimento   para   jogos   interrompidos:  
  

a)   Se   a   partida   tiver   interrupção   de   0   a   10   minutos,   não   existe   reaquecimento;   
  

b)   Se   a   partida   tiver   interrupção   de   10   a   20   minutos,   o   reaquecimento   será   de   três   minutos;   
  

c)   Se   a   partida   tiver   interrupção   maior   de   20   minutos,   o   reaquecimento   será   de   cinco   minutos.   
  

68.  A  troca  de  lado  não  poderá  ultrapassar  o  tempo  de  1  minuto  e  20  segundos  exceto  ao  término  de  cada  set,  quando  o                          
tempo   será   de   2   minutos.   
  

69.  Se  uma  partida  anterior  tiver  duração  inferior  à  uma  hora,  o  descanso  mínimo  para  nova  disputa  será  de  trinta                      
minutos.  Se  a  partida  anterior  tiver  duração  de  uma  hora  à  uma  hora  e  meia,  o  descanso  mínimo  será  de  45  minutos.  Se                         
a   partida   anterior   tiver   duração   superior   à   uma   hora   e   meia,   o   descanso   será   de   uma   hora.   

  
  

Do   formato   das   disputas   
  

70.  As  partidas  de  simples  e  duplas  dos  torneios  e  desafios  da  DUPLA  FALTA  serão  disputadas  em  2  sets  normais,  e  se                        
houver  necessidade  do  terceiro  set,  joga-se  um  Super  Tie-Break,  sendo  a  contagem  nos  games  com  o  sistema  NO-AD                    
(sem  vantagem).  Se  ambos  os  jogadores  tiverem  ganhado  três  pontos  cada,  o  placar  é  “Iguais”  e  um  ponto  decisivo                     
deve   ser   jogado.   O(s)   recebedor   (es)   deve   escolher   se   recebe   o   saque   da   metade   direita   ou   esquerda   da   quadra.     
  

71.  Na  partida  FINAL  de  cada  classe  e  em  todas  as  partidas  do  Dupla  Falta  Finals,  se  houver  necessidade  do  terceiro                       
set,  este  será  normal  (completo).  A  Critério  da  organização  do  torneio,  os  jogos  de  Etapas  Semifinais  também  poderão                    
ter   o   terceiro   set   normal   (completo).   
  

72.  Em  caso  de  atraso  no  torneio  por  motivo  de  chuvas,  poderão  acontecer  excepcionalmente  partidas  disputadas  em                   
SET  PROFISSIONAL  (Set  Pro).  Será  considerado  vencedor  do  SET  PRO  o  jogador  ou  dupla  que  alcançar  8  games  com                     
uma  diferença  mínima  de  2  games  de  vantagem.  Havendo  empate  em  7  games,  termina  em  9.  Caso  ocorra  um  novo                      
empate   em   8   games,   deverá   ser   jogado   um   tie-break.   

  

Da   remarcação   ou   cancelamentos   de   jogos   

73.  Os  jogos  agendados  e  não  realizados  por  falta  de  condições  climáticas  ou  estruturais,  poderão  ser  remarcados  sem                    
necessidade  de  acordo  entre  as  partes,  desde  que  sejam  programados  para  os  dias  e  horários  reservados  ao  torneio.                    
Somente   poderão   ser   remarcados   fora   dos   dias   e   horários   reservados   ao   torneio,   mediante   acordo   entre   as   partes.   

74.  No  caso  de  dificuldades  dos  organizadores  para  a  remarcação  dos  jogos  para  outras  datas,  as  chaves  que  não                     
forem   realizadas   poderão   ser   canceladas   total   ou   parcialmente.   
  

75.  Nos  casos  de  cancelamento  parcial  da  chave,  os  tenistas  com  jogos  efetivamente  terminados  receberão  os  pontos                   
de   acordo   com   a   posição   alcançada   na   chave   cancelada.   
  
  

Da   arbitragem   
  

76.  Os  diretores  da  Dupla  Falta  são  responsáveis  por  todo  o  torneio.  Não  haverá  um  árbitro  geral  para  os  torneios,  mas                       
haverá  uma  escala  com  responsáveis  pela  condução  dos  jogos  em  cada  clube.  Poderão  ser  convocados  outros  tenistas                   
experientes  para  auxiliar  na  escala  de  condução  dos  jogos.  Têm  entre  suas  atribuições  o  direito  de  intervir  –  estando  ou                      
não  dentro  da  quadra  –  em  qualquer  partida  que  achar  necessário,  seja  para  correção  de  chamadas  de  bolas  ou  para                      
aplicações  do  código  de  conduta.  De  suas  decisões  cabe  recurso  à  Comissão  Disciplinar  da  DUPLA  FALTA,  por  escrito,                    
até   24   horas   após   a   realização   do   jogo.   
  

77.  O  diretor  responsável  deverá  zelar  para  que  todas  as  quadras  estejam  em  boas  condições  de  jogo,  medindo  a  altura                      
da   rede,   verificando   se   as   linhas   estão   limpas,   se   os   paus-de-simples   estão   no   local   correto,   etc.   



  
78.   O   diretor   responsável   é   soberano   a   todas   as   questões   de   direito   (interpretação   da   regra)   e   a   sua   decisão   é   final.   
  

79.  Quando  existir  juiz  dentro  da  quadra,  solicitado  pelos  jogadores  ou  colocado  espontaneamente  pela  organização  do                  
torneio,  este  deverá  atuar  em  sua  plenitude,  aplicando  regras,  contagem  e  código  de  conduta.  Nenhum  juiz  poderá                   
permanecer   dentro   da   quadra   somente   para   intervenção   em   eventuais   dúvidas.   
  

80.  O  jogo  pode  ser  parado  ou  interrompido  em  qualquer  momento  que  o  diretor  responsável  decida  que  é  necessário  ou                      
apropriado.  O  diretor  responsável  também  pode  parar  ou  suspender  o  encontro  em  caso  de  falta  de  luz,  condições                    
climáticas  ou  más  condições  da  quadra.  Quando  o  encontro  é  suspenso  por  falta  de  luz  natural,  isto  deve  ser  feito  no                       
final  do  set  ou  após  um  número  par  de  games  terem  sido  jogado  no  set  em  disputa.  Após  a  suspensão  do  encontro,  a                         
pontuação   e   posição   dos   jogadores   na   quadra   mantêm-se   quando   o   encontro   recomeçar.   
  

81.  O  Diretor  Responsável  deve  sempre  acompanhar  os  jogadores  até  a  quadra  de  jogo,  verificando  se  está  tudo  em                     
ordem,  procedendo  ao  sorteio  de  escolha  de  serviço  ou  lado,  informando  aos  jogadores  que  em  caso  de  dúvidas  de                     
bola,   deverão   chamá-lo   imediatamente.   
  

82.  Nenhum  jogador  deve  sair  da  quadra  durante  a  partida  (incluindo  o  aquecimento)  sem  autorização.  Todo  jogador  que                    
infringir  esta  seção  poderá  ser  desclassificado.  Os  jogadores  terão  direito  a  uma  ida  ao  banheiro  por  necessidade                   
fisiológica  em  um  jogo  disputado  em  melhor  de  3  sets,  depois  de  autorizado  pelo  árbitro.  O  árbitro  deve  acompanhar  o                      
atleta.  O  árbitro  poderá  autorizar  que  um  atleta  vá  ao  banheiro  trocar  de  roupa  ao  final  de  um  set  se  julgar  que,  por                         
excesso  de  transpiração,  isto  seja  adequado  para  a  continuidade  da  partida.  Deve-se  coibir  que  o  atleta  tenha  contato                    
com   acompanhantes,   técnicos,   plateia,   etc,   neste   momento.   
  

83.   Procedimentos   ITF   para   partidas   sem   Árbitro   de   Cadeira:   
  

a)   Cada   tenista   é   responsável   pelas   marcas   em   seu   lado   da   quadra;  
  

b)   A   dúvida   é   favorável   ao   oponente;   
  

c)   Toda   bola   marcada   deve   ser   imediata   e   com   voz   alta;   
  

d)  Se  um  jogador  canta  “out”  e  logo  se  dá  conta  que  foi  boa  deve-se  repetir  o  ponto,  salvo  que  tenha  sido  uma                         
bola   ganhadora   (winner);   

  
e)  Se  um  jogador  não  está  seguro  da  chamada  de  seu  oponente  pode  pedir-lhe  que  lhe  mostre  a  marca,  e  pode                       
cruzar   a   rede   para   verificá-la.   Se   não   se   encontra   uma   marca   deve   prevalecer   a   primeira   chamada.   

  
84.  Quadra  Rápida  -  Prevalece  a  chamada  do  jogador  que  está  sofrendo  a  ação.  Não  há  marcas,  e  a  única  coisa  que  o                         
árbitro  pode  fazer  é  passar  a  acompanhar  melhor  um  jogo  que  está  tendo  problemas,  ou  pedir  para  que  um  auxiliar  o                       
faça.   
  

85.  Quadra  Lenta  -  O  árbitro  deve  entrar  na  quadra  e  ouvir  o  que  os  dois  jogadores  têm  a  dizer  sobre  a  bola.  Após                          
ouvi-los,   deve   seguir   o   seguinte   procedimento:   
  

a)  Se  forem  duas  marcas  diferentes  deve  prevalecer  a  de  quem  está  sofrendo  a  ação,  ou  seja,  o  jogador  que                      
está   chamando   a   bola;   

  
b)  Se  nenhum  dos  jogadores  indicar  uma  marca  (coerente),  ou  o  árbitro  não  tiver  condições  de  identificá-la,                   
também   deve   prevalecer   o   lado;   
  

c)  Se  o  jogador  que  chamou  a  bola  fora  não  tem  a  marca  ou  claramente  está  em  dúvida,  e  o  outro  jogador  tem  a                          
marca,  o  árbitro  deve  chamar  um  Let  e  a  volta  do  ponto  (neste  caso,  o  jogador  que  sofreu  ação  deve  ser                       
informado   que   em   caso   de   reincidência,   poderá   ser   advertido   por   atitude   antidesportiva).   
  

86.  Caso  um  jogador  se  contunda  ou  sofra  câimbras  e  solicita  atendimento  médico,  o  próprio  árbitro  poderá  prestar  o                     
primeiro  atendimento,  ou  indicar  alguém  que  possa  fazê-lo,  devendo  respeitar  o  tempo  regulamentar  (3  minutos)  e  estar                   
presente  durante  todo  esse  tempo.  Se  o  atendimento  ocorrer  durante  a  disputa  de  um  game,  o  atleta  que  solicitou                     
atendimento   perderá   o   game   em   disputa.   
  

87.  Para  o  caso  de  nova  ocorrência  de  câimbras  o  atleta  não  terá  mais  direito  ao  tempo  de  3  minutos,  mas  poderá                        
receber   atendimento   durante   o   tempo   de   1:20   min.   para   a   virada   de   lados.   
  

88.   O   próprio   atleta   é   responsável   pela   preservação   de   sua   saúde   e   condições   físicas.   
  



  
Das   penalidades   
89.  O  atleta  que  for  declarado  perdedor  por  não  comparecimento  (W.O.)  será  penalizado  com  a  perda  de  20  pontos  no                      
ranking,  terá  todos  os  seus  resultados  anulados  na  competição  e  deverá  pagar  uma  multa  de  R$  30,00  além  da  taxa  de                       
inscrição.   Caso   o   W.O.   aconteça   na   semifinal   ou   final   o   tenista   será   penalizado   com   a   perda   de   40   pontos.   
  

90.  Nas  2  primeiras  ocorrências  o  atleta  poderá  apresentar  atestado  médico  em  até  72  horas  a  fim  de  justificar  a                      
ausência   e   ter   anulada   a   multa,   mas   deverá   pagar   a   taxa   de   inscrição   ao   promotor   do   evento.   
  

91.  O  atleta  declarado  perdedor  por  W.O.  não  poderá  participar  de  outro  evento  da  Dupla  Falta  até  quitar  seus  débitos  de                       
multas   anteriores.   
  

92.  As  penalidades  aplicadas  a  tenistas  que  criarem  embaraços  nas  competições,  que  tenham  mau  comportamento  nas                  
quadras,   poderão   ser:   
  

a)   Advertência   verbal;   
  

b)   Advertência   por   escrito;   
  

c)   Multas;   
  

d)   Exclusão   da   competição,   sem   direito   à   devolução   das   taxas   de   inscrição   já   pagas.   
  

93.  O  tenista  terá  sempre  o  direito  de  recorrer  ao  Tribunal  de  Justiça  Desportiva  da  Dupla  Falta,  por  escrito,  dando                      
explicação   dos   fatos,   mediante   pagamento   da   taxa   estipulada   para   recurso   disciplinar.   
  

94.  A  desclassificação  por  violação  ao  código  de  conduta,  conduta  anti-esportiva  no  local  do  torneio,  clube,  restaurante,                   
etc.,   além   da   perda   dos   pontos   conquistados   no   torneio,   o   atleta   poderá   sofrer   sanções   após   julgamento   no   TJD.   
  

95.  Para  cada  penalidade  recebida  na  quadra  (exceto  advertência),  por  violação  ao  Código  de  Conduta,  o  atleta  perderá                    
10   pontos   no   ranking.   
  

96.  Em  competições  dividida  por  grupos,  será(ão)  eliminado(s)  da  competição  o(s)  jogador(es)  em  caso  de  não                  
comparecimento   ao   local   e   horário   do   jogo;   
  

    

Da   obrigatoriedade   da   presença   na   premiação   

  
97.  Será  obrigatória  a  presença  dos  campeões  e  vice-campeões  na  cerimônia  de  premiação  ao  final  dos  eventos                   
realizados   pela   Dupla   Falta,   sob   pena   de   perder   todos   os   pontos   e   prêmios   conquistados   no   torneio.   
    

Dos   casos   omissos   

98.   Os   casos   omissos   serão   resolvidos   pela   Diretoria   Dupla   Falta.   
  

    
  

São   Gabriel   da   Palha-ES,   2017   
    
  


