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RESUMO DAS REGRAS1
ROLLAND GARRIDO
TORNEIO ESCADA CANTANHEDE
2012/2013
Pontuação
Este torneio é um típico torneio em escada, de nível amador, com jogos de singulares à melhor
de 3 sets (alternativamente com o terceiro set disputado como um super tie-break, caso haja
prévio acordo mútuo pelos jogadores), em que qualquer jogador poderá desafiar os 4
jogadores disponíveis acima ou abaixo do ranking.
O Rank True: Este sistema é baseado no “Elo Rating System”, considerado por muitos autores
como o mais apurado para determinar o ranking. Este sistema de classificação recompensa os
jogadores ao nível dos pontos actuais, das margens da vitória e dos pontos do adversário. Se
forem jogados jogos suficientes (mínimo de 5 jogos por jogador), os melhores jogadores vão
estar garantidamente no topo do torneio.
Importante: Os jogadores não têm que se preocupar com o sistema de pontos, pois o mesmo
é automaticamente calculado e gerido pelo sistema informático do website, em virtude dos
resultados dos jogos que são inseridos pelos jogadores vencedores, sob supervisão da
Comissão Organizadora.

Regras do torneio
1. Só poderá ser disputado nos campos do CETC.
2. Aberto a todos os sócios do CETC, independentemente do seu nível de jogo, idade e sexo.
3. A inscrição tem o preço de 5 euros (a pagar à comissão organizadora) e só se torna válida
após a validação do pagamento e confirmação por parte da organização.
4. Início a 5 de Novembro de 2012 e término a 30 de Junho de 2013.
5. O jogador apenas pode desafiar adversários quatro posições acima ou quatro posições
abaixo no ranking.
6. O jogador tem um "wildcard" para usar durante o torneio. O "wildcard" permite que possa
jogar contra um jogador com ranking maior, por exemplo o nº 1, independentemente dos 4
lugares acima que as regras prevêem. O “Wildcard” tem contudo que ser utilizado até ao dia
31 de Março de 2013.
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7. O jogador tem sete dias para aceitar ou recusar um desafio, antes de ser recusado
automaticamente pelo sistema. [harmonizado com o previsto no ponto 13]
8. Cada vez que um jogador recusar um desafio, perde 1 ponto. [harmonizado com o previsto
no ponto 13]
9. Só pode jogar com o mesmo oponente se não tiver jogado nas últimas quatro partidas
registadas.
10. O jogador tem 15 dias para jogar um desafio aceite. Caso contrário perde
automaticamente a partida. [harmonizado com o previsto no ponto 13]
11. O jogador pode ter até três desafios pendentes. Isso inclui desafios que foram aceites, mas
ainda não jogados.
12. Nesta questão da marcação dos encontros, apela-se ao bom senso dos jogadores, de forma
a terem em conta as agendas pessoais e profissionais de cada um e tentarem sempre chegar a
acordo quanto ao dia e hora marcada para o desafio. Sugere-se que cada jogador, ao
inscrever-se no site [http://www.globaltennisnetwork.com | Ladder ID: 4132], actualize o mais possível
as informações do seu perfil, nomeadamente a sua disponibilidade horária (dias/horas da
semana) para jogar as partidas dos desafios aceites. Dúvidas sobre este assunto, denúncias de
abusos ou pedido de arbitragem por parte da Comissão Organizadora, poderão ser feitos
através dos contactos da Organização.
13. O jogador pode estar, durante a duração de todo o torneio, no máximo 30 dias no estado
indisponível. Ou seja, cada jogador tem 30 dias (seguidos ou interpolados) de possível
“indisponibilidade” para jogar/aceitar desafios/propor desafios que pode gerir da melhor
forma que lhe convier directamente na plataforma. Para se colocar como “indisponível”,
bastará aceder à plataforma electrónica e no campo "More INFO" de cada jogador ao
desactivar o estado "Availability" em todos os dias aparece a opção de quantos dias queremos
estar indisponíveis. Importante: a plataforma faz a gestão automática desta situação e a
contabilização para o máximo dos 30 dias.
14. Esta edição do torneio é limitada a 25 jogadores (devido à capacidade da plataforma
online), podendo haver uma lista de espera caso algum jogador saia do torneio por um dos
seguintes motivos:
- Desistência voluntária;
- Má conduta;
- Não realizar no mínimo uma partida por mês, como desafiador ou desafiado. [harmonizado
com o previsto no ponto 13]
- Não cumprimento das regras e normas do torneio.

Responsabilidade
É da responsabilidade dos jogadores:
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- A marcação dos campos, junto da secretaria do CETC.
- As bolas para o jogo serão da responsabilidade do Desafiante, devendo as mesmas estar em
boas condições.
- Compete ao Vencedor submeter o resultado depois do encontro na plataforma própria do
website. O prazo de inserção é de 15 dias após a data em que o desafio foi aceite pela
desafiado. O prazo deve ser respeitado, caso contrário a plataforma atribui automaticamente
a derrota ao jogador desafiado! O Vencido deverá confirmar a correcta inserção do resultado.
Qualquer dúvida/abuso, consultar/reportar à Comissão Organizadora por email. A Comissão
Organizadora poderá alterar o resultado caso se justifique e tenha provimento após
contestação de qualquer das partes.

Para mais informações, consultar o regulamento completo no site:
http://www.globaltennisnetwork.com/network/tennis-ladder/details/723_4132-rollandgarrido-torneio-escada-cantanhede-201213 (Guarda este link nos teus favoritos!)
Ou contactar a Comissão Organizadora pessoalmente ou, de preferência, através do email:
rollandgarrido@gmail.com.

A Comissão Organizadora do Rolland Garrido
COROGA 2012/2013
rollandgarrido@gmail.com
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