
RANKING FCT!!

Regulamento

1) - Os interessados terão que fazer um cadastro na FCT para participar.

2) - Os jogos serão realizados nas quadras da FCT segunda, terça, quarta e quinta somente
nos horários de 18:00(2 jogos) e 19:00(2 jogos).

3) - Os desafios serão feitos através de um grupo no WhatsApp do Ranking com 24 h de
antecedência e confirmados pelo coordenador Paulo Fuchs.

4) - Os jogadores terão que retirar a súmula do desafio na secretaria da FCT e entregar no
final do jogo com o resultado e assinado pelos dois.

5) - O Ranking FCT é dividido em grupos de 10 jogadores.

6) – Os desafios dos grupos são no sistema Round Robin ( Todos contra todos).

7) – Os jogadores somarão 2 pontos por vitória e 1 por derrota.

8) – O ranking será atualizado a cada 2 meses em que os 4 primeiros sobem de grupo e os 4
últimos caem.

9) – Cada jogador poderá fazer no máximo 9 jogos durante os 2 meses sendo no máximo 2
por semana.

10) - Os jogos serão em melhor de 3 sets sendo os dois primeiros com sistema no-ad (sem
vantagem) e em caso de empate o terceiro set será jogado um super Tie Break de 10 pontos.

11)  -  O não comparecimento do jogador sem justificativa  o mesmo perderá  por  WO o
vencedor soma 2 pontos e o perdedor não soma ponto. Caso não possa comparecer o mesmo
deve entrar em contato com o adversário com no mínimo 24 horas de antecedência para
remarcação ou cancelamento do desafio.  

12) - As bolas serão por conta dos jogadores.

13) - Será cobrada uma taxa de R$ 60,00 por desafio (R$ 30,00 cada jogador) pagamento no
momento em que os jogadores retiram a súmula.

14) - Os casos omissos serão analisados pela coordenação do Ranking FCT.

Maiores informações com Paulo Fuchs na FCT!! (48)3028-8900


