Circuito Gaúcho de Padel

Regulamento

1. Objetivos
1.1.

Circuito Gaúcho de Padel 2017 é uma realização da Federação Gaúcha de Padel,
doravante também designada pela sigla FGP, e tem como objetivo promover o esporte e
incentivar sua prática no Estado do Rio Grande do Sul. O presente regulamento tem validade
para o ano de 2017 e poderá sofrer modificações pela diretoria técnica da FGP.

2. Etapas
2.1.

Estão previstas para o ano de 2017 as seguintes etapas:

Etapa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
2.2.

Data
07 a 09 de abril
05 a 07 de maio
08 a 11 de junho
18 a 20 de agosto
20 a 22 de outubro

Locais
Porto Alegre
Caxias
Pelotas
Santa Cruz do Sul
Camaquã

A cidade, candidata à sede da etapa, deverá ter no mínimo 6 quadras à disposição do
evento; o clube sede, do evento, deverá obrigatoriamente ser filiado à FGP. Para que o clube
filiado possa se candidatar a sediar uma etapa do Circuito Gaúcho de Padel, alguns critérios
deverão ser observados:

•

Infraestrutura das quadras;

•

Valor cobrado à FGP pela locação;

•

Localização, em relação às outras quadras;

•

Número de quadras disponíveis.

2.3.

No caso de dois ou mais clubes filiados desejarem sediar o mesmo evento, o critério
de desempate será, nesta ordem:
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2.4.

•

Número de quadras disponíveis;

•

Valor das quadras cobradas à FGP pela locação;

•

Sorteio.

As etapas serão divulgadas através do site da FGP (www.fgpadel.com.br), cartazes e
redes sociais.

3. Categorias
3.1.

Serão disputáveis, no Circuito Gaúcho de Padel 2017, as seguintes categorias:
1ª
1ª

Masculinas
Femininas
Seniores

2ª
2ª
35 anos masculina

3ª
3ª

4ª
4ª

5ª
Iniciantes*
5ª
Iniciantes*
45 anos masculina

* Quando necessário.

4. Participantes
4.1.

Poderão participar do Circuito Gaúcho de Padel 2017 brasileiros natos ou
naturalizados e estrangeiros. Os participantes poderão disputar uma categoria por etapa, no
entanto, aqueles que quiserem jogar sua categoria e a categoria profissional, poderão se
inscrever nas duas.

4.2.

Não será permitida a inscrição de duplas mistas.

4.3. Para participar das etapas do Circuito Gaúcho de Padel 2017 os atletas deverão informar qual clube de
padel representam, o que lhes poderá trazer descontos.
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5. Inscrições
5.1.

Para se inscreverem em qualquer das etapas do Circuito Gaúcho de Padel 2017 os
participantes deverão informar:
• Nome completo;
• CPF;
• Telefone;
• Categoria;
• Data de nascimento
• E-mail;
• Cidade;
• Clube que representarão.

5.2.

As inscrições serão feitas através da página oficial da FGP, iniciando-se até 20 dias
antes de cada etapa e encerrarão as 23:59'59" da terça-feira que precede o início do torneio.

5.3.

Ao se inscrever o participante aceita todas as condições estabelecidas neste
regulamento.

5.4.

Os valores do Circuito Gaúcho de Padel 2017 estão fixados em:

Atleta optou pela
anuidade?
Sim

Sim

Anuidade R$ 45,00
Inscrição R$ 90,00

Seu clube é
filiado?

Anuidade R$ 90,00
Não

Não

Inscrição R$ 90,00
Anuidade R$ 0,00
Inscrição R$ 120,00
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5.5.

Os atletas não poderão representar clubes de fora de suas cidades de residência.

5.6.

Os impedimentos previstos para as etapas são:
• Sexta-feira à noite, das 19h às 23h;
• Sábado pela manhã, das 8h às 13h;
• Sexta-feira à noite e sábado pela manhã, com os horários compreendidos acima.

5.7.

Em cada etapa, contudo, serão acrescidos R$ 15,00 por impedimento solicitado a cada
participante e, no caso de serem solicitados impedimentos nos dois dias, sexta e sábado, será
acrescido o valor de R$ 30,00 à cada participante. Todavia, atletas que residirem a mais de
70km da cidade sede e solicitarem o impedimento de sexta-feira à noite estarão isentos desta
cobrança. Este impedimento não se dará de forma automática e deverá ser solicitado no
momento da inscrição.

5.8.

Com o objetivo de atrair cada vez mais adeptos ao Pádel, a FGP, decidiu isentar a
anuidade dos jogadores das categorias iniciantes masculina, feminina. No entanto, os
campeões destas categorias estarão impedidos de disputá-las nas etapas seguintes.

5.9.

Será permitido uma dupla jogar 2 (duas) categorias, com o objetivo de se testar numa
categoria mais forte. Contudo, se a dupla sair da chave e conseguir avançar mais uma
rodada, não será mais permitido jogar uma categoria abaixo dessa.

5.10.

Não será permitido jogar 2 (duas) categorias, com duplas diferentes, salvo se for a 1°

categoria. Ou seja: pode-se jogar 1° com um parceiro e 2° ou, por idade, com outro.
5.11.

No ano seguinte ao qual o atleta sagrou-se campeão, este poderá solicitar à FGP

permissão para disputar novamente a categoria iniciante, devendo subir caso volte a ser
campeão, com exceção das categorias iniciantes, que não entram nessa regra.
5.12.
Todos os participantes que realizarem suas inscrições até o domingo que precede o
início do torneio terão direito a uma camiseta, sem custo, alusiva à etapa. Inscrições
realiadas após esta data não darão direito ao recebimento da camiseta.
5.13.
Depois que a chave for divulgada, no site da Federação Gaúcha de Pádel, os atletas
que não comparecerem ao evento terão que pagar sua inscrição, mesmo que sejam
substituídos. Enquanto não for feito isso, o atleta não poderá se inscrever em nossos eventos.
Federação Gaúcha de Padel

www.fgpadel.com.br

Página 5 de 17

5.14.
Os jogadores que não pagarem sua inscrição só poderão inscrever-se em novos
torneios mediante o pagamento da mesma.
5.15.
Nas categorias por idade não poderá existir uma dupla formada por dois jogadores de
1° categoria.
5.16.
Nas categorias iniciantes não poderá participar nenhum jogador que tenha sido
campeão de Pádel em qualquer torneio.
5.17.
Nas categorias iniciantes não poderá participar nenhum jogador que tenha saído das
chaves ao jogar a 5ª Categoria do Estadual, ou do Brasileiro.

6. Anuidade
6.1.

A quitação da anuidade é facultativa e seu valor está definido em R$ 90,00 para os
não filiados e R$ 45,00 aos filiados. O atleta que optar por quitar a anuidade 2017 gozará dos
seguintes benefícios:
• Participação no sorteio de brindes, quando houver;
• O ressarcimento para os campeões só se dará mediante 6 duplas. Menos que isto, não
terá ressarcimento.

As

categorias

profissionais

e iniciantes

não

recebem

ressarcimento;
• Somente jogadores filiados receberão os benefícios que a FGP oferece, como: água,
chocolates, ressarcimento e sorteio de brindes;
• Camisetas. Somente as pessoas que se inscreveram até a data pré-estipulada pela FGP
receberão camisetas;
• O valor integral da premiação das primeiras categorias se dará com no mínimo 12
duplas. Menos que isso, será proporcional ao número de duplas. Menos de 6 duplas
não existirá premiação para as primeiras categorias;
• Pontuação no ranking dos clubes;
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• Desconto nas inscrições das etapas: os atletas que estiverem representando clubes
filiados à FGP terão 50% de desconto no valor de sua anuidade.

7.

Formação do DRAW
7.1.

Para a realização de uma categoria faz-se necessária a inscrição de no mínimo 5
duplas inscritas, aceitando-se no máximo 32 duplas inscritas por categoria.

7.2.

A fase classificatória será composta de chaves de 2 a 4 duplas, classificando-se as 2
melhores duplas para a fase eliminatória.

7.3.

A FGP comecará a implementar para a 2º categoria o mesmo regulamento do DRAW
da 1º categoria.

7.4.

Todas as categorias que tiverem mais de 12 duplas inscritas poderão ter seus cabeças
de chave adiantados para a próxima fase.

7.5.

Depois do draw divulgado no site da FGP não será permitida a mudança de dupla nas
categorias 1ª Categoria Masculina e 1ª Categoria Feminina.

7.6.

A forma do draw nas categorias profissionais seguirá o seguinte critério das tabelas
abaixo:

Categoria
1º Masculina e 1º Feminina

Demais Categorias

Duplas
Federação Gaúcha de Padel

Fase classificatória até semifinais
2 sets até 6 games; havendo
empate em 6/6 games, tie-break
em 7 pontos. Havendo empate
em 1/1 set, tie-break em 10
pontos.
1 set até 9 games; havendo
empate em 8/8 games, tie-break
em 7 pontos.

Qualy

Chave
Oitavas
www.fgpadel.com.br

Final
2 sets até 6 games; havendo
empate em 6/6 games, tie-break
em 7 pontos. Havendo empate
em 1/1 set, disputa do 3º set.
2 sets até 6 games; havendo
empate em 6/6, tie-break em 7
pontos. Havendo empate em 1/1
set, tie-break em 10 pontos.

Quartas
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9

3

10

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

2

16

2

Como serão as
quartas-de-final

2ºB X 2ºA

1º, 2º, 3º, 4º
1A, 1B, 2A, 2B
1º, 2º, 3º, 4º
5º, 1A, 1B, OF1
1º, 2º, 3º, 4º
5º, 6º, OF1, OF2

1ºA X 2ºB
1ºB X 2ºA
6º X 2ºA
1º, 2º, 3º, 4º
7º X 1ºB
5º, OF1, OF2, OF3
1ºA X 2ºB
5º X 2ºB
6º X 2ºA
1º, 2º, 3º, 4º
7º X 1ºB
OF1, OF2, OF3, OF4
8º X 1ºA
4º X 2ºB
5º X 2ºA
1º, 2º, 3º, OF1
6º X 1ºB
OF2, OF3, OF4, OF5
7º X 1ºA
8º X 9º
3º X 2ºB
5º X 2ºA
1º, 2º, OF1, OF2
6º X 1ºB
OF3, OF4, OF5
7º X 1ºA
OF6
8º X 10º
Posição 1º e 2º um para cada lado.
Sorteio do 3º e 4º para cada lado da chave.
Sorteio do 5º ao 8º em cada posição.

Esta nova forma de disputa será implantada nas demais categorias de uma maneira gradual.

8.

Formas de Disputa
8.1.

Os critérios de desempate na fase classificatória serão:
• Entre 2 duplas, o confronto direto.
• Entre 3 duplas, saldo de sets, saldo de games, confronto direto.

8.2.

Para o critério de desempate, somente será considerado o resultado das partidas entre
as duplas empatadas.
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9.

Desistência
9.1.

Caso a quadra marcada para a disputa esteja livre e pelo menos um dos integrantes de
uma das duplas não se apresente após passados até 15 (quinze) minutos, o “WO” será
rigorosamente aplicado.

9.2.

No caso de não haver quadras livres, o “WO” será aplicado após a tolerância de 5
minutos contados do momento em que a quadra for liberada. No caso de falta das 2 duplas
envolvidas será aplicado o “WO” duplo.

9.3.

O escore do “WO” será sempre o máximo, no caso de 2 sets (6/0, 6/0) e no caso de set
único (9/0). O “WO” não dá o direito a restituição do valor pago de inscrição.

9.4.

A FGP tomará as medidas disciplinares cabíveis em caso de reincidência de “WO”.

9.5.

Depois das chaves divulgadas na página da FGP, aqueles jogadores ou duplas que não
comparecerem continuarão com o compromisso e responsabilidade de pagar sua inscrição
junto a FGP.

9.6.

Enquanto não for paga essa dívida, os atletas ficam de jogarem novamente as etapas
do estadual.

10. Local dos Jogos
10.1.

Preferencialmente, os jogos de uma categoria serão realizados numa mesma academia

ou clube durante a fase classificatória.
10.2.

A academia sede terá o direito de negociar as categorias de sua preferência.

11. Premiação
Federação Gaúcha de Padel
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11.1.

Em cada etapa do Circuito Gaúcho 2017 as premiações serão dadas conforme as

tabelas a seguir:

Categoria
1º Masculina

Dupla campeã

Dupla vice-campeã

Demais duplas

Trofeus + Premiação em Medalhas + Premiação Premiação em dinheiro
dinheiro

1º Feminina

em dinheiro

(até quartas de final)

Trofeus + Premiação em Trofeus + Premiação Premiação em dinheiro
dinheiro

Demais categorias

em dinheiro

(até quarta colocada)

Trofeus + inscrição (sem Trofeus
impedimentos e somente p/
filiados)

11.2.

Todos os campeões/campeãs terão uma premiação em dinheiro no valor de R$ R$

90,00 para os campeões. Para isso, a categoria deverá ter no mínimo 6 (seis) duplas inscritas
e participando. Essa regra não serve para as categorias profissionais e iniciantes.
11.3.

O valor da premiação, tanto para a categoria masculina, quanto para a categoria

feminina, será de R$ 4000,00 (quatro mil reais), existindo no mínimo 12 duplas de 1º
categoria. Será considerada dupla de 1º categoria aquelas que jogarem somente a 1º
categoria e/ou por idade separados, ou seja, com um parceiro mais fraco.
11.4.

Na ausência das 12 duplas de 1º categoria, o valor será proporcional ao número de

duplas da 1º categoria.

Fase

1º Masculina

1º Feminina

Porcentagem

Valor por dupla

Porcentagem

Valor por dupla

Campeão

30%

R$ 1200,00 (1)

30%

R$ 1200,00 (1)

Vice-campeão

20%

R$ 800,00 (1)

20%

R$ 800,00 (1)

Semi-finais

20%

R$ 400,00 (2)

20%

R$ 400,00 (2)

Quartas-de-final

20%

R$ 200,00 (4)

20%

R$ 200,00 (4)

Oitavas-de-final

10%

R$ 400,00 (por 8)

10%

R$ 400,00 (por 8)

Federação Gaúcha de Padel

www.fgpadel.com.br

Página 10 de 17

Total

100%

R$ 4000,00

100%

R$ 4000,00

11.5. Bonificação
11.5.1. Na observância de um número de duplas participantes inferior a 12, em categorias
profissionais, a FGP pagará premiação proporcional ao número de duplas participantes
na referida categoria.
11.5.2. Conforme a verba recebida a título patrocínio para a realização das etapas do circuito
Gaúcho 2017, os valores das premiações em dinheiro e suas porcentagens poderão ser
reajustadas; bem como as demais categorias poderão vir a ter brindes como premiação.
11.5.3. Os 10 melhores rankeados da 1ª Categoria Masculina e as 10 melhores rankeadas da
1ª Categoria Feminina, que estiverem inscritos(as) no torneio, ganharão uma
bonificação de R$ 90,00 cada.
11.5.4. A determinação dos 10 melhores rankeados para a primeira categoria masculina e
feminina seguirá o ranking, havendo empate entre dois ou mais atletas, o desempate se
dará através dos seguintes critérios, nesta ordem:
• Número de finais que disputou;
• Número de conquistas em terceiro lugar;
• Número de etapas que disputou;
• Sorteio
11.5.5. Existindo menos de 12 duplas, a bonificação será dará seguinte forma:
• 12 duplas – Top 10;
• 9,10 duplas – Top 8;
• 7, 8 duplas – Top 6;
• 6 duplas – Top 4.

12. Arbitragem
12.1.

Em etapas realizadas pela própria FGP, a escolha do árbitro geral e seus auxiliares

serão de responsabilidade desta.
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12.2.

Em casos omissos nesse regulamento serão observadas as regras e advertências

contidas nesse regulamento da Confederação Brasileira de Padel.
12.3.

Em etapas realizadas por terceiros, o árbitro geral e seus auxiliares serão de

responsabilidade da organização, desde que previamente chancelados pela FGP.

13. Comissão Disciplinar
13.1.

Circuito Gaúcho de Padel terá como primeira instância a Comissão Disciplinar,

integrada por 3 membros de livre nomeação da Presidência da FGP, para aplicação imediata
das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as disputas e constantes das súmulas
ou documentos similares do Árbitro Geral, ou ainda, decorrentes de infringências ao
regulamento da respectiva competição.
13.2.

Das decisões da Comissão Disciplinar caberão recursos ao Tribunal de Justiça

Desportiva da FGP, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14. Diretor do Evento
14.1.

O Diretor do Evento é a pessoa responsável pela organização do evento, sua função é

a de responder por todos os itens obrigatórios e necessários ao bom andamento do evento e
poderá acumular a função de Árbitro. Junto a este, haverá subordinados com a
responsabilidade de cuidar, orientar e ajudar o árbitro.

15. Ranking
15.1.

O Ranking será constituído pelas etapas do Circuito Gaúcho e por etapas do torneio de

clubes filiados à FGP nos últimos 12 meses.
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15.2.

As etapas do Estadual valerão 100% da tabela de pontuação e as etapas por clube

valerão 50% da tabela de pontuação mais um percentual de bonificação de 5% para cada
atleta TOP 10 da categoria profissional que participe da etapa. Os rankings masculinos e
femininos poderão apresentar porcentagens diferentes em uma mesma etapa.
15.3.

Os pontos de cada atleta serão computados para o ranking individual. Conforme tabela

a seguir:

15.4.

Campeão

100

Vice-campeão

80

Semi

60

Quartas

40

Oitavas

20

Chave

10

Ao se inscrever no Circuito Gaúcho Padel 2017, todo atleta estará automaticamente se

credenciando à referida categoria inscrita. A partir deste momento não poderá mais jogar
categorias inferiores àquela, salvo pedido por escrito à direção da FGP. Se algum atleta
decidiu aventurar-se em uma categoria superior no estadual e: sair de chave e passar da fase
seguinte, não poderá jogar uma categoria mais baixa.
15.5.

Nenhum atleta será obrigado a subir de categoria (excetuando-se os campeões das

categorias iniciantes).
15.6.

Nas categorias iniciantes, masculina e feminina, por sua vez, não haverá um campeão

anual. A dupla campeã de cada etapa será obrigada a subir de categoria, não havendo
possibilidade de permanecer na categoria iniciante mesmo jogando com outro(a).
15.7.

Jogadores que chegarem a 51% das finais, serão automaticamente convidados a subir

de categoria. Além disso, duplas que forem campeãs com trajetória incontestável, em 2 (
dois ) torneios, serão automaticamente convidados a subir de categoria. Ou seja: com
resultados 9/0 ou 9/1 ou 9/2 ou 9/3 ou 9/4 ou 6/2 e 6/1 em todos os jogos. Não necessitando
chegar ao final do ano.
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15.8.

Toda dupla que subir de categoria, durante o ano, por convite da FGP ou por sua

própria vontade, poderá pedir 10% dos seus pontos para compor o ranking na nova
categoria.
15.9.

O ranking não é zerado de um ano para outro; todavia, após 12 meses,

aproximadamente, a etapa será substituída ou descartada.
15.10.

Todo evento terá um número máximo de inscritos, de acordo com o número de

quadras disponíveis. Quando da quantidade de inscrições se aproximar do limite, em cada
categoria, a FGP se utilizará desse limite, de acordo com a procura.
15.11.

Os pontos satélites só serão contados para atletas que jogarem o estadual no ano

corrente.
15.12.

A definição da categoria do atleta se dará quando ele se inscrever pela primeira vez no

ano em uma etapa do Estadual. Caso o atleta dispute uma etapa satélite, antes de um
Estadual, a categoria poderá ser definida, como uma categoria inferior. Isto para tentar
adequar o nível técnico dos eventos e a diferença entre a primeira categoria e a open.
15.13.

O torneio só será considerado como um torneio profissional quando este pagar o valor

integral da premiação da categoria masculina e feminina. Nas etapas satélites, não será
contabilizado, para o ranking, os pontos das duplas que forem formadas por dois jogadores
da categoria profissional e por duplas mistas.
15.14.

Se o jogador chegar a mais de 75% de finais, sendo campeão, no mínimo 50%, este

será convidado a subir de categoria.
15.15.

Os dois melhores jogadores ao final do ano, em cada categoria, serão convidados a

subir de categoria.
15.16.

Atletas que tiverem 100% de aproveitamento no estadual terão que subir de categoria.

Mesmo que tenha jogado apenas uma etapa, se foi campeão, terá de subir que categoria.

16. Ranking de clubes
Federação Gaúcha de Padel
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16.1.

O jogador poderá mudar o clube que escolher representar no momento do cadastro no

início do ano ou no momento da inscrição.
16.2.

As etapas dos clubes filiados só pontuarão no ranking da FGP com o envio de todos

os dados obedecendo ao prazo máximo de 15 dias, estes são: nome, CPF, clube
representado, categoria e fase que foi eliminado. Sem a totalidade destes dados, que é de
responsabilidade do clube filiado, não será computado o torneio. Não sendo respeitado este
prazo a etapa será desconsiderada. A FGP, por sua vez, terá 45 dias para poder integrar estes
pontos ao seu ranking.
16.3.

Cada clube Filiado definirá uma etapa no ano que valerá para o ranking da FGP. Essa

etapa deverá ser divulgada no site da FGP com antecedência.
16.4.

Para a etapa Satélite ter validade, o cartaz deverá ser entregue com no mínimo 2 meses

de antecedência para a FGP.
16.5.

Todos os jogadores que se inscreverem numa etapa Satélite deve observar a seguinte

equivalência de categorias. Ex.: A 1ª Categoria Masculina do Satélite, corresponde a 2ª
Categoria Masculina do Estadual. E assim sucessivamente as demais categorias.
16.6.

O número de etapas que Somara os pontos, no ranking do estadual, está diretamente

relacionado com o número de etapas do estadual, ou seja: se no ano corrente existir 5 etapa
do estadual, valerão os 5 melhores resultados dos satélites. Se tiverem 6 etapa do estadual,
valerão as 6 dos satélites é assim proporcional.
16.7.

Somente serão computados os pontos dos jogarem que jogaram no mínimo uma etapa

do estadual no período de 1 ano. Atletas que nunca participaram de uma etapa do estadual,
não irão pontuar nas etapas satélites.
16.8.

Os pontos das etapas satélites serão somados da seguinte forma: soma-se todos os

pontos dos estaduais e logo em seguida, soma-se os pontos das etapas satélites e multiplicase por porcentagem de etapas jogadas do estadual. Ou seja:
• Existindo 4 etapas, do estadual, o jogador que jogar todas, terá seus pontos, das etapas
satélites, multiplicador por 100. Se jogar 2 etapas, do estadual, de 4 realizadas, terá
seus pontos satélites multiplicara por 50. E assim, nesta lógica.
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16.9.

Os pontos das etapas do Circuito Gaúcho de Padel 2017, organizados pela FGP,

somarão ao ranking Brasileiro de Padel; todavia, para que os pontos sejam computados no
ranking da CBP o jogador deverá ser filiado à COBRAPA, no ano de 2017.

17. Disposições Gerais
17.1.

Qualquer jogador que sentir-se prejudicado pelo regulamento ou por motivos

decorrentes do evento, poderão entrar em contato com a FEDERAÇÃO GAÚCHA DE
PADEL através dos e-mails padelfg@gmail.com ou contato@fgpadel.com.br explicando o
motivo. Sua reclamação será analisada por 3 (três) membros da Federação. Essa comissão
tem autonomia e plenos poderes para tomar a decisão que achar mais adequada para o bem
maior do esporte.
17.2.

Todos os participantes tem o direito e dever de acompanhar seu ranking, que estará a

disposição de todos, no site da FGP.
17.3.

Qualquer atleta poderá pedir revisão de seus pontos ou questionar a inscrição de

alguma dupla em uma determinada categoria. Contudo, esses dois itens deverão ser pedidos
antes da terça-feira que antecede ao torneio. Após esta data, não será mais aceito nenhum
tipo de reclamação ou revisão.
17.4.

Depois das chaves divulgadas não haverá alteração no ranking.

17.5.

Os demais assuntos não abordados expressamente neste regulamento obedecerão aos

demais atos normativos da FGP.
17.6.

Os casos omissos neste regulamento, ou fatos emergenciais, serão analisados e

decididos pela Presidência e pela Diretoria Técnica da FGP.
17.7.

Todos os materiais alusivos ao evento deverão exibir a logomarca oficial da FGP.

Porto Alegre, 10 de março de 2017.
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