Regulamento Interclubes FGP 2018

Do local e data:
1. A data da competição será de 14 a 16 de Dezembro de 2018.
2. O torneio será realizado na cidade de Camaquã no clube Smash Padel & Tennis.
Dos clubes:
1. Cada clube filiado deverá formar uma equipe apta a realizar 7 confrontos em cada
etapa da competição, com no mínimo 10 atletas até 14 atletas titulares.
2. O clube poderá levar quantos atletas reservas quiserem de acordo com as
categorias do torneio para substituição de atletas ou formação da equipe para cada
etapa específica da competição.
3. O clube deverá ter um técnico definido que será responsável pela comunicação e
responsabilidades com a FGP.
4. Deverá ser priorizado pelo clube a inscrição de atletas que participaram de torneios
da FGP em 2018 e que representem o clube.
Das inscrições:
1. A FGP irá publicar uma listagem dos atletas que representam o clube, para que o
técnico possa montar a equipe e também informar quais atletas não representam
mais o clube.
2. Para jogar o torneio, todos atletas deverão estar com a filiação a FGP vigente ou
efetuar a filiação anteriormente ao torneio.
a. A filiação será válida por 1 ano e o valor será de R$ 60,00.
3. O valor da inscrição será de R$ 700,00 por equipe pago de forma antecipada para a
FGP pelos clubes.
a. A equipe que desejar inscrever mais que 14 atletas, será acrescido um valor
de R$ 25,00 por cada atleta reserva.
4. A data final para inscrição pelo técnico dos clubes filiados será até o dia
03/12/2018.
a. A FGP irá publicar todas as inscrições dos clubes, para que sejam avaliadas e
caso necessário requisitadas a revisão das mesmas.
Dos atletas:
1. Não será permitida a troca de clube de um atleta a não ser que ele não seja
escolhido pelo seu clube para a participação no Interclubes, incorrendo nos itens
abaixo.
2. O atleta que não representar um clube ou não for escolhido pelo seu clube e desejar
participar do interclubes, deverá:
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a. Procurar um clube filiado que tenha interesse em inscrever o atleta pelo
referido clube.
b. Previamente requerer a troca de clube para FGP a qual irá aprovar ou não a
troca de clube.
3. Qualquer atleta mesmo que não tenha jogado nenhuma etapa da FGP em 2017 e
2018 poderá participar, desde que respeitado os seguintes critérios:
a. Para atletas que não tenham jogado nenhuma etapa da FGP em 2018, a FGP
definirá uma comissão para analisar e definir a categoria mínima desse atleta
com base nos torneios que o atleta tenha disputado ultimamente.
b. Serão permitidos no máximo 4 atletas por equipe que não tenham jogado ao
menos uma etapa da FGP em 2017 e 2018, sendo 2 atletas para categoria
feminina e 2 atletas para a categoria masculina.
Dos confrontos:
1. Será feito a soma dos pontos de cada equipe, pegando os pontos no ranking da FGP
de 2018 de cada atleta titular em cada categoria que ele irá jogar. Esse ranking das
equipes servirá para definir os cabeças de fase do torneio:
a. Caso o número de equipes for maior ou igual a 8 equipes, serão definidos 4
cabeças de fase, onde serão dispostos o 1º e 4º em um lado do
chaveamento e 2º e 3º no outro lado do chaveamento.
b. No caso de menos que 8 equipes, serão definidos 2 cabeças de fase, onde
serão dispostos em lados opostos do chaveamento.
c. Dependendo do número de equipes, poderá ser necessário avançar um ou
mais cabeças de fase para a próxima fase automáticamente.
2. Dependendo do número de equipes participantes do torneio, o chaveamento será da
seguinte forma:
a. Se tiver 7 ou mais equipes no torneio, será feito um sorteio com todas as
equipes da competição formando os confrontos diretos da primeira fase,
levando em consideração os cabeças de fase.
i.
As demais fases do torneio ocorrem de acordo com os vencedores e
os perdedores de cada confronto.
ii.
Serão feitas disputas até definir a colocação de cada equipe na
competição, de 1º colocado ao 12º colocado somente.
b. Se tiver 6 equipes ou menos no torneio, será feito grupos de duas a três
equipes por grupo, levando em consideração os cabeça de fase. As demais
equipes para distribuição nos grupos será feito por sorteio.
i.
Passam para a próxima fase do torneio os dois primeiros colocados
de cada grupo e se enfrentam em fases eliminatórias até a final.
3. Um atleta poderá jogar até dois jogos no máximo por confronto entre equipes, desde
que respeitado os seguintes critérios:
a. Seja respeitado o número mínimo de 10 atletas por equipe.
b. Uma das categorias deve ser a categoria mínima desse atleta e a outra
categoria seja uma categoria acima.
c. Se o atleta não tiver jogado nenhuma etapa da FGP em 2017 e 2018, ele só
poderá jogar a categoria definida para ele.
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4. Na primeira fase ou fase de grupo da competição, serão disputados os 7 jogos de
cada confronto, para as demais fases, a FGP irá decidir de acordo com o andamento
do torneio se serão disputados os 7 confrontos ou será disputado no formato melhor
de 7 confrontos.
5. A ordem das categorias para as disputas será definida por sorteio, onde o jogo de
desempate sempre será feito pela categoria com o nível mais alto.
6. Todos os jogos serão disputados em 1 set de 9 games e tie-break em 7 com
exceção do caso abaixo:
a. Os jogos de desempate pela categoria de nível mais alto ou na disputa de
1º e 2º lugares, será disputado em 2 sets de 6 com tie-break longo em 10 no
terceiro set.
7. Cada vitória dos 7 confrontos em cada fase vale 1 ponto, nenhuma categoria vai ter
uma pontuação maior que a outra.
a. Se houver empate entre duas equipes, o desempate se dará pelo saldo dos
pontos, depois pelo saldo de games e posteriormente o confronto direto
entre as duas equipes.
Das categorias:
1. As categorias disputadas serão definidas pelas 6 categorias nas quais mais tiveram
inscrições somadas em todas etapas da FGP em 2018, sendo 3 categorias
masculinas e 3 categorias femininas. Além dessas 6 categorias, será também
disputada uma categoria Open Masculina. São elas:
a. Open Masculina
b. 3ª Categoria Masculina
c. 4ª Categoria Masculina
d. 5ª Categoria Masculina
e. 2ª Categoria Feminina
f. 3ª Categoria Feminina
g. 5ª Categoria Feminina
2. Para a categoria Open Masculina, se um dos atletas estiver entre os top 20 do
ranking da APB, o outro jogador não poderá estar entre os top 20 no ranking da APB.
Todas as demais formações estão liberadas, como por exemplo, dois atletas de 2ª
categoria, dois atletas de 3ª categoria, etc.
Da torcida:
1. Será permitido torcer e fazer barulho, respeitando sempre e nunca durante o ponto
ou atrapalhando os outros jogos do torneio.
Da organização:
1. A organização do torneio será realizada pela FGP e todas definições estarão a cargo
da mesma.
2. Qualquer ponto não contemplado neste regulamento, será definido pela FGP, que
definirá uma comissão para decidir o tema e informar a quem for necessário.
Da premiação:
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1. A premiação abaixo é para 10 ou mais equipes participantes, não tendo essa
quantidade mínima de equipes a premiação será proporcional.
a. Equipe campeã:
i.
R$ 2.000,00 + Troféu e medalhas
b. Equipe vice-campeã:
i.
R$ 1.000,00 + Troféu e medalhas
c. Equipe 3ª colocada:
i.
R$ 500,00 + Troféu e medalhas.
d. Torcida mais empolgante:
i.
R$ 500,00 + Troféu

Porto Alegre, 29 de Novembro de 2018
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