Regulamento Interclubes FGP 2019

Do local e data:
1. A DATA da competição será de 08 a 10 de Novembro de 2019.
2. A CIDADE será deﬁnida de acordo com os clubes que demonstrarem interesse para a
maior comodidade e facilidade para organização do torneio.
a. Camaquã sediará o inter-clubes em 2019.
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 e com 14 titulares.
2. O clube poderá levar quantos atletas reservas quiser de acordo com o nível técnico
das categorias do torneio para substituição ou formação da equipe para cada etapa
especíﬁca da competição.
3. O clube deverá ter um técnico deﬁnido que será responsável junto a FGP.
4. A equipe poderá ser formada da seguinte forma:
a. Qualquer jogador que tenha jogado alguma etapa do estadual em 2019,
respeitando a categoria.
b. Qualquer atleta que tenha jogado uma etapa do estadual em 2018, com a
necessidade de subir uma categoria ou seja: se 2018 jogou 4° categoria em
2019 terá que participar no interclubes na 3° categoria.
c. Atletas de outros clubes que se encaixem nas mesma regras dos artigo 4.a e
4.b, e que seu clube não esteja participando.
d. Cada equipe poderá ter dois atletas na categoria masculina e dois, na
feminina que não tenha jogado nem no ano de 2018 e nem 2019 o estadual.
i.
Contudo devem ser previamente avisados para análise da FGP com o
objetivo de veriﬁcar equivalência na categoria desejada.
ii.
Estes atletas não poderão jogar duas categorias.
iii.
Em uma emergência a equipe poderá pedir análise a FGP no artigo
4.d.2.
e. Um jogador poderá jogar 2 categorias com o objetivo de completar o grupo.
i.
Neste caso a categoria não poderá ter reserva, ou seja: o atleta
realmente entrará para fechar a dupla.
ii.
Para poder jogar duas categorias o atleta deverá ter participado de no
mínimo uma etapa do estadual em 2018 ou 2019 conforme Artigo 4a,
4b e 4.d.2.
f. No caso de um atleta ter jogado 2018 e 2019, prevalece a regra 4.a.
Das inscrições:
5. Cada clube enviará para a FGP uma listagem dos atletas que representam o clube.
Nessa listagem deve vir especiﬁcado:
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a.
b.
c.
d.

Nome completo e CPF de todos atletas.
Uma observação nos atletas que participaram em 2019 do estadual.
Uma observação nos atletas que participaram em 2018, lembrando artigo 4b.
Uma observação nos atletas, convidados, de outros clubes que sigam a regra
do artigo 4a, 4b e 4c.
e. Uma observação nos convidados que não jogaram estadual nem em 2018 e
2019 obedecendo os artigos 4d.
f. Nessa listagem deve ser especiﬁcado o nome do técnico que responderá
pela equipe e atletas no Interclubes.
6. Para jogar o torneio todos atletas deverão estar com a ﬁliação a FGP vigente ou
efetuar a ﬁliação anteriormente ao torneio.
7. O VALOR DA INSCRIÇÃO será de R$ 700,00 por equipe pago de forma antecipada
para a FGP para equipes de 10 a 14 atletas.
a. A equipe que desejar inscrever mais que 14 atletas, será acrescido um valor
de R$ 50,00 por cada atleta reserva.
b. A data ﬁnal para o envio das inscrição pelo técnico será até o dia
29/10/2019.
Dos atletas:
8. Não será permitida a troca de clube de um atleta caso seu clube esteja participando
da competição. artigo 4.c
9. O atleta no qual seu clube não estiver participando da competição e tiver interesse
deverá:
a. Previamente requerer autorização para FGP com o objetivo de representar
outro clube.
b. Procurar um clube ﬁliado que tenha interesse em inscrever o atleta pelo
referido.
c. Respeitar o artigo 4 e demais.
10. Qualquer atleta mesmo que não tenha jogado nenhuma etapa da FGP em 2018 e
2019 poderá participar. Contudo deverá ser feito uma pré-avaliação e validação do
atleta e categoria pela FGP.
Dos confrontos:
11. Será feito pelo ranking da FGP de acordo com a classiﬁcação do INTERCLUBES
2018.
12. Caso uma ou mais equipe não tenha possuam pontos, será feito a soma dos pontos
de cada equipe pegando os pontos no ranking da FGP de 2019 de cada atleta titular
em cada categoria que ele irá jogar.
a. O Draw será formado de acordo com o regulamento da FGP.
b. A FGP deﬁnirá se será chaveamento ou mata-mata de acordo com o número
de equipes.
c. Serão feitas disputas até deﬁnir a colocação de cada equipe na competição,
de 1º colocado até o último.
13. Na primeira fase 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.
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14. A ordem das categorias para as disputas será previamente deﬁnida pela FGP, onde o
jogo de desempate sempre será feito pela categoria com o nível mais alto.
15. 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 da mesma categoria, será disputado em 2 sets de 6 com
tie-break longo em 10 no terceiro set. Caso o confronto já esteja deﬁnido será
um set em 9 games com Tie-break 7.
16. Cada vitória dos 7 confrontos em cada fase vale 1 ponto, nenhuma categoria vai ter
uma pontuação maior que a outra.
17. As duplas serão deﬁnidas previamente, em cada confronto, pelo técnico.
a. Depois de deﬁnida as duplas e assinada pelo técnico, não poderá existir
mudança na equipe.
b. Caso o confronto já esteja deﬁnido os técnico poderão trocar seus atletas
para desta maneira oportunizar a todos participarem.
Das categorias:
18. As categorias disputadas serão deﬁnidas pelas 6 categorias nas quais mais tiveram
inscrições somadas em todas etapas da FGP em 2019, sendo 3 categorias
masculinas e 3 categorias femininas. Além dessas 6 categorias, será também
disputada uma categoria Open Masculina. São elas:
a. categoria open
b. 3ª Categoria Masculina
c. 4ª Categoria Masculina
d. 5ª Categoria Masculina
e. 2ª Categoria Feminina
f. 3ª Categoria Feminina
g. 5ª Categoria Feminina
19. A deﬁnição da categoria de cada atleta será de acordo com a categoria mínima
deﬁnida no regulamento da FGP em 2019 e 2018 acrescido um nível como refere-se
o item 4b.
20. Para a categoria Open Masculina não poderá ter dois atletas entre os top 20 da APB.
Todas as demais formações estão liberadas, como por exemplo, dois atletas de 2ª
categoria, dois atletas de 3ª categoria, etc.
Da torcida:
21. Será permitido torcer e fazer barulho, respeitando sempre e nunca durante o ponto
ou atrapalhando os outros jogos do torneio.
Da organização:
22. A organização do torneio será realizada pela FGP e todas deﬁnições estarão a cargo
da mesma.
23. 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:
24. Equipe campeã:
a. R$ 2.500,00 + Troféu e medalhas
25. Equipe vice-campeã:
a. R$ 1.500,00 + Troféu e medalhas
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26. Equipe 3ª colocada:
a. R$ 750,00 + Troféu e medalhas.
27. Dependendo dos patrocinadores podemos aumentar a premiação.

Porto Alegre, 19 de Novembro de 2019.

____________________________________________________________
André Morroni
Presidente da Federação Gaúcha de Padel.
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