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REGULAMENTO
1. OBJETIVO
O objetivo da Barragem CNB visa aumentar os laços de amizades dos associados, incentivar a
prática da modalidade e promover o aumento do nível técnico dos participanetes.
2.

TORNEIO

1) Poderão participar do ranking, sócios do Clube Naval e clubes parceiros, como o Clube do
Exército e o Clube da Aeronáutica;
2) A BARRAGEM CNB é um método de organização e classificação de atletas do Clube Naval e
Clubes parceiros;
3) A BARRAGEM CNB é gerenciada pelo site www.barragemdetenis.com.br;
4) Será realizado em classe única misturando homens e mulheres;
5) O torneio será realizado na forma de grupos, cada grupo poderá contar com até 6 atletas.
6) Será formada uma comissão técnica da barragem formada por até 6 integrantes, com as
atribuições de:
a. Proceder ao Ranking preliminar dos participantes, que será feito antes do início do
primeiro turno da barragem, levando em consideração a capacidade técnica atual
dos jogadores;
b. Julgar os casos de indisciplina, aplicando punições aos tenistas envolvidos;
c. Analisar sugestões e reclamações apresentadas pelos tenistas; e
d. Deliberar sobre questões não previstas neste regulamento.
7) Os atletas deverão apresentar-se devidamente uniformizados. Não será permitido jogar
sem camisa ou calçados inadequados;
8) A Barragem do Clube Naval de Brasília possui os seguintes mecanismos para divulgação de
normas, informações e calendários:
a. Email: barragem.cnb@gmail.com;
b. facebook : @depteniscnb;e
c. Site:http://www.clubenavaldf.com.br
3.
PERÍODOS DE DISPUTAS
1) Os jogos ocorrerão entre os meses de fevereiro a novembro do ano corrente, podendo
existir um pequeno intervalo no mês de julho, devido às férias escolares, a critério da
maioria praticante;
2) Cada RODADA terá duração de uma semana (7) dias. Iniciando no Domingo de casa
semana;
3) Cada TEMPORADA terá a duração de 5 semanas;
4) O Ranking estará oficialmente aberto a partir do calendário anual divulgado pela Diretoria
de Tênis no site www.clubenavaldf.com.br e pelo site da barragemdetenis.com.br;
5) Os jogos nos finais de semana, serão realizados, preferencialmente, a tarde, e em caso de
chuva, poderão ser transferidos para outros horários ou até remarcados, a pedido dos
interessados, podendo ultrapassar o sábado seguinte do início da rodada se houver
comum acordo entres os envolvidos;
6) O site barragem de tênis, estabelece um jogo por semana, mas caso os participantes
queiram antecipar os jogos, deve-se respeitar três dias de descanso para marcar outro
desafio, exceto se o atleta desafiado concordar em jogar; e
7) Ao término da última temporada será realizado um encerramento com entrega de troféus
para os dois primeiros colocados no ano-corrente.
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4.
JOGOS-DESAFIO
1) O sistema do site gera automaticamente os jogos e a próxima temporada, considerando a
classificação final e sugerindo as novas divisões de quem subiu e quem caiu para outras
divisões;
2) Os confrontos são gerados automaticamente utilizando o sistema de todos contra todos
(round-robin) dentro de cada divisão. Por exemplo, em uma divisão que possui 6
jogadores, cada jogador terá 5 confrontos para realizar, enfrentando todos os jogadores da
sua divisão;
3) Os jogos das rodadas serão marcados pelo site, podendo os participantes reprogramarem
seus jogos de acordo com a conveniência de ambos.;
4) Os Jogos serão disputados mediante acordo comum entre os tenistas, com preferência de
escolha pelo de melhor classificação (desafiado);
5) Na marcação dos jogos, os participantes deverão atentar para os horários reservados para
a BARRAGEM, de modo a não prejudicar os demais sócios do Clube Naval de Brasília. Os
horários encontram-se no item 6 desta norma;
6) Não serão permitidos jogos-desafio quando estiverem ocorrendo jogos de qualquer tipo
de torneio de tênis realizado nas dependências do Clube Naval;
7) O desafiante tem a obrigação de fornecer bolas em boas condições de uso
(preferencialmente novas) para a realização do jogo;
8) O desafiante será o de menor posição no Ranking;
9) No caso de término do jogo por contusão ou desistência, o vencedor irá receber a
quantidade de games suficientes para fechar a partida;
10) O aquecimento em quadra não poderá exceder 05 minutos;
11) Os jogos interrompidos por motivo de chuva ou iluminação deverão ser remarcados para
outro horário, conforme entendimento entre os tenistas e a CR, e reinicializado com a
contagem no ato da interrupção;
12) Os jogos interrompidos por desistência de qualquer um dos contendores terão o
desistente como perdedor, sendo completado com os games e sets necessários para
fechar os placar;
13) A nossa Barragem, no intuito de facilitar os atletas, foi programado para se ter um jogo por
semana. Porém foi aberto aos jogadores realizarem os jogos até o último dia da 7ª rodada,
mas para isso ocorrer, ambos os atletas devem estar de acordo. Caso contrário deve ser
observada a regra do item 5; e
14) É de total responsabilidade o lançamento do resultado do jogo do pelos participantes.
5.
WALKOVER
1) Walkover ocorre quando um jogador vence a partida devido o adversário não entrar em
quadra;
2) Caso o jogo não possa ser realizado conforme programado pelo site, devido à ausência de
um dos jogadores, ficará a critério do atleta que se disponibilizou para realizar o jogo na
semana prevista de lançar ou não o W.O. Portanto, saliento que o objetivo da BARRAGEM
CNB é aumentar o laço de amizade entre os sócios;
3) Para evitar que o W.O. seja lançado de maneira não condizente com o objetivo da
Barragem CNB, é importante que os jogadores combinem uma data boa para ambos,
porém a preferência da escolha é do desafiado.;
4) Caso ambos decidam jogar em uma outra data fora da semana programada, devido a
indisponibilidade de um dos atletas, o jogo deverá ser marcado até o último dia da 7ª
rodada. Se ocorrer algum imprevisto por parte de um dos atletas para a realização do jogo,
e o jogo não puder ser realizado até o último dia da RODADA, a vitória deverá ser atribuída
para aquele que estava disponível na semana que o SITE BARRAGEM DE TÊNIS atribuiu
para o jogo;
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5) Cabe ressaltar que depois da remarcação do jogo, o mesmo não ocorrer, por motivo de
indisponibilidade de atleta, o W.O será marcado pelo jogador que se fez disponível na
semana programada pelo site;
6) Algumas situações que podem gerar o Walkover:
a. O Atleta marca o jogo e não comparece;
b. O Atleta marca o jogo e atrasa por mais de 15 minutos;
c. O Atleta avisa que não poderá jogar na semana marcada.
7) O tenista que por motivo de saúde ou outro motivo relevante que o impossibilite de jogar
por período determinado, não conseguir jogar até o último dia, tomará W.O.
8) O lançamento do W.O. é de responsabilidade do atleta prejudicado na semana
programada pelo site.
6. PONTUAÇÃO
1) As partidas serão decididas no melhor de 3 (três) sets:
a. Vencerá quem fizer 2 (dois) sets primeiro;
b. Em caso de empate em 6x6, deverá ser jogado um “tie-break”; e
c. Em caso de empate em Sets deverá ser realizado um “Super Tie-Break” (10
pontos).
7. UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS
1. Serão reservadas duas quadras (uma de saibro e uma dura) para as disputas dos jogos nos
dias das rodadas, reservadas pela CR, com duração de 1h30 para cada jogo, conforme o
subitem 6.3;
2. O tipo do piso ficará a cargo dos jogadores. Se não houver consenso, será dada preferência
ao tipo de piso escolhido pelo desafiado; e
3. Serão disponibilizados 7 horários, por semana, para a realização dos jogos-desafio, a saber:
QUADRAS
4,5 e 6
4,5 e 6
4,5 e 6
4,5 e 6

DIAS DA SEMANA
Terças, Quintas e Sextas-Feiras
Quartas-Feiras
Sábados
Domingo

HORÁRIOS
18h30 às 21h30
20h00 às 21h30
13h00 às 17h00
13h00 às 17h00

Obs.: Poderão haver jogos em outros horários/quadras, dependendo da disponibilidade de
quadras, neste caso, deverá ser respeitado os horários previstos para marcação das quadras.
8. RANKING
1) O Ranking será desenvolvido por meio de rodadas;
2) A mudança de categoria será permitida normalmente através de dois mecanismos, a
saber:
a. Os grupos serão formados por até 6 jogadores;
b. Os dois primeiros de cada divisão subirão para uma divisão superior, os dois
últimos descerão para a divisão inferior e o restante permanecerá na mesma
divisão.
3) Os critérios de desempate para a classificação são:
a. Nº de vitórias;
b. Melhor saldo de sets; e
c. Melhor saldo de games.
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9.
NORMAS DAS RODADAS
1) Serão realizadas nos meses determinados pela CR, com duração de 7 dias, começando
sempre em um Domingo e terminando num Sábado seguinte, de preferência com início no
primeiro Domingo do mês. As rodadas serão compostas por grupos de até seis (06)
tenistas;
2) A tabela dos jogos será elaborada pelo site barragemdetenis.com.br e estará disponível
para consulta até um dia antes do início da rodada; e
3) O site Barragemdetenis.com.br irá organizar os jogos, e caberá cada desafiador combinar o
dia e a hora.
10.
LICENÇA, EXCLUSÃO e REINCLUSÃO:
1) O jogador que estiver impossibilitado de jogar, por qualquer motivo, deve informar ao
organizador da barragem e entrar no site barragemdetenis.com.br e solicitar sua exclusão.
2) Será excluído da Barragem o tenista que:
a. cometer qualquer ato indigno que, após julgado pela coordenação e comissão,
seja considerado não merecedor de conviver esportivamente com o grupo.
3) Os participantes que pediram sua exclusão poderão solicitar a inclusão, retornando da
seguinte maneira:
REINCLUSÃO
PERÍODO AFASTADO
REGRA
Uma rodada
Desce uma categoria em relação a que estava quando saiu
Duas rodadas
Desce duas categorias em relação a que estava quando saiu
Três rodadas
Desce três categorias em relação a que estava quando saiu
Quatro ou mais rodadas
Entra na última
Exemplo:
PERÍODO AFASTADO

Uma rodada

Duas rodadas

Três rodadas

Quatro ou mais rodadas
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REINCLUSÃO
ÚLTIMA CATEGORIA
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
Todas

NOVA CATEGORIA
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
Última
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11.
JOGOS ATRASADOS
1) Só existirão jogos atrasados se houver acordo entre ambos os jogadores, caso contrário
deve-se observar as regras de W.O; e
2) Os jogos atrasados deverão ser realizados até o 7º dia da última rodada.
12.
INSCRIÇÃO
1) A inscrição/reinclusão de tenista dar-se-á através do site barragemdetenis.com.br.
2) Após a inscrição no site, o mesmo deverá solicitar sua inclusão na BARRAGEM CNB,
devendo aguardar a aprovação do administrador.
3) Cada participante preencherá um cadastro com seus dados pessoais, telefones residenciais
e comerciais e endereços eletrônicos.
4) Os atletas que forem inscritos na BARRAGEM pela primeira vez, não poderão ocupar vaga
na 1ªdivisão, ou seja, as inscrições ocorrerão a partir da 3ª divisão.
5) O Atleta será inscrito após o término da rodada, exceto se a inscrição for realizada antes
da primeira rodada do ano.
6) Após a solicitação do atleta de inclusão na BARRAGEM, o mesmo deverá enviar um e-mail
para barragemcnb@gmail.com informando o seu nível técnico, que será avaliado pela
comissão que colocará o atleta na divisão adequada, conforme o item 2.8. Caso contrário,
irá compor a última divisão. Este item não será permitido para aqueles que estiverem
solicitando a reinclusão
13.
CASOS OMISSOS
Serão resolvidos junto à coordenação do torneio

Diretora de Tênis
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