REGULAMENTO
CIRCUITO CEARENSE DE SQUASH 2016
CALENDARIO:
1° ETAPA - Dia – 21 a 24 de abril de 2016 – Etapa Circuito Brasileiro Juvenil
Inscrição
Valor: 100,00
Data: 15/04/2016
Local: Aces e Shopping Rio Mar

2° ETAPA: Dia 07 a 09 de julho de 2016
Inscrição
Valor: 100,00
Data: 01 de julho de 2016
Local: Aces

3° ETAPA: Dia 06 a 08 de outubro de 2016
Inscrição
Valor: 100,00
Data: 30 de Setembro de 2016
Local: Aces

4° ETAPA: Dia 01 a 03 de Dezembro - Confraternização
Inscrição
Valor: 100,00
Data: 23 de Novembro de 2016
Local: Aces

ACADEMIA CEARENSE DE SQUASH
Rua Vilebaldo Aguiar, 2222 Bairro: Cocó Fone: 3265 7181
Squash Club Cearense
CNPJ: 00.421.599/0001- 37

PACOTES
Os atletas que interessarem poderá adquirir pacotes com mais de uma etapa, que apresentarão
descontos* progressivos de acordo com o numero de etapas compradas.
 2 Etapas: 10%
 4 Etapas: 15%

Valor R$ 180,00
Valor R$ 340,00

*Esse desconto esta disponível apenas em espécie ou debito.
Obs.: A informações acima poderão ser alteradas, caso isso ocorra o clube se responsabiliza em informa
a alteração com até um mês de antecedência.
FILIAÇÃO
Atletas ACES estão automaticamente filiados a FEDERAÇÃO CEARENSE DE SQUASH.
CATEGORIAS INDIVIDUAIS POR NIVEL TECNICO
•
•
•
•
•
•
•
•

1° Classe
2° Classe
3° Classe
4° Classe
5° Classe
Feminino A; B; C;
Dupla
Iniciante

FORMATO
•

•

•

Todos os jogos das etapas do Circuito Cearense de Squash serão disputados em
melhor de 03 games, de 11 pontos cada. Em caso de empate em 10 a 10 a decisão do
game acontecerá em tie-break.
Todas as categorias serão dividas em grupos, num primeiro momento. Num segundo
momento, caso haja mais de um grupo, os melhores de cada grupo avançarão para a
fase seguinte, que será eliminatória.
A separação dos jogadores será feita de acordo com a tabela abaixo:

QUANT. INSC.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GRUPO DE 03
1
0
0
2
1
0
3
2
1
4
3

GRUPO DE 04
0
1
0
0
1
2
0
1
2
0
1

GRUPO DE 05
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

AVANÇAR P. FASE SEGUINTE.
Não existira fase seguinte
Não existira fase seguinte
Não existira fase seguinte
4 (1º e 2º de cada grupo)
4 (1º e 2º de cada grupo)
4 (1º e 2º de cada grupo)
4 (1º de cada grupo + melhor 2º)
4 (1º de cada grupo + melhor 2º)
4 (1º de cada grupo + melhor 2º)
4 (1º de cada grupo)
4 (1º de cada grupo)
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14
15
16

2
1
0

2
3
4

0
0
0

4 (1º de cada grupo)
4 (1º de cada grupo)
4 (1º de cada grupo)

•

Categorias em duplas: Será formada uma chave eliminatória dede o primeiro
momento; ou seja; não existe fase eliminatória, os jogos serão disputados em melhor
de 03 games.
As duplas poderão ser formadas por:

•
•
•
•

Atleta de 1ª classe + atleta de 4ª ou inferior
Atleta de 2ª classe + atleta de 3ª ou inferior
Atleta de 3ª classe + atleta de 2ª ou inferior
Atleta de 4ª classe ou inferior + atleta de qualquer classe

Se for necessário o clube pode ajudar o atleta a conseguir uma dupla.
A categoria será disponibilizada desde que possuamos pelo menos 04 duplas inscritas.
NÃO COMPARECIMENTO: Nas categorias individuais ou de duplas, será considerado perdedor
por W.O. (equivalente a dois games a zero) o atleta ou dupla que não se apresentar para seu jogo
mesmo após ter sido respeitada a tolerância de atraso de 15 minutos do horário programado para a
partida.
A tabela será divulgada na nossa fanpage (https://www.facebook.com/acessquash/); instagram
(@ACES_SQUASH); E – mail dos inscritos e nas dependências da Aces com 72 horas antes do inicio do
evento, caso atleta tenha algum problema com o horário do seu jogo terá 24 horas para pedir para
alteração, fora desse prazo fica vedada a alteração do mesmo. Essa alteração poderá ser solicitada
presencialmente; por email; inbox (fanpage); indirect (instagram) e whatsapp (991350707).
ARBITRAGEM: Nas categorias individuais, o jogador que vencer sua partida deverá esta
disponível para arbitrar a próxima partida na mesma quadra, sob pena de desclassificação do evento.
USO DE OCULOS DE PROTEÇÃO: A utilização de óculos de proteção será obrigatória para todos
os atletas menores de 19 anos, em todas as partidas individuais ou em duplas.
A utilização de óculos de proteção será obrigatória para todos os jogadores que estiverem
disputando partidas de duplas, sem exceção, independente da idade.
PREMIAÇÃO:
Haverá entrega de troféus para os 02 primeiros de cada categoria.
Premiações adicionais poderão ser ofertadas a qualquer momento, de acordo com a
disponibilidade dos organizadores ou patrocinadores.
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PONTUAÇÃO
A distribuição individual de pontos por etapa acontecerá de acordo com a quantidade de
jogadores inscritos em cada categoria, e será a seguinte.

Qtd inscritos

Pontuação

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1º=40, 2º=25, 3º=10
1º=50, 2º=35, 3º=20, 4º=10
1º=60, 2º=45, 3º=30, 4º=20, 5º=10
1º=70, 2º=55, 3º/4º=35, 5º/6º=15
1º=80, 2º=65, 3º/4º=45, 5º/6º=25, 7º=10
1º=90, 2º=75, 3º/4º=55, 5º/6º=35, 7º/8º=15
1º=100, 2º=85, 3º/4º=65, 5º/6º=45, 7º/8º/9º=20
1º=110, 2º=95, 3º/4º=75, 5º/6º=55, 7º/8º/9º=30, 10º=10
1º=120, 2º=105, 3º/4º=85, 5º/6º=65, 7º/8º/9º=40, 10º/11º=15
1º=130, 2º=115, 3º/4º=95, 5º/6º/7º/8º=65, 9º/10º/11º/12=25
1º=140, 2º=125, 3º/4º=105, 5º/6º/7º/8º=75, 9º/10º/11º/12=35, 13º=10
1º=150, 2º=135, 3º/4º=115, 5º/6º/7º/8º=85, 9º/10º/11º/12=45, 13º/14º=15
1º=160, 2º=145, 3º/4º=125, 5º/6º/7º/8º=95, 9º/10º=55, 11º/12º/13º/14º/15º=20
1º=170, 2º=155, 3º/4º=135, 5º/6º/7º/8º=105, 9º/10º/11º/12=65, 13º/14º/15º/16º=25

RANKING











No primeiro momento; ou seja, primeira etapa cada um fará uma auto avaliação e
definira a categoria que melhor se encaixa.
Cada atleta poderá se inscrever apenas para duas categorias, desde que seja
subsequente. A federação Cearense só ira intervir nas categorias selecionadas pelo
jogador caso ele se inscreva numa categoria e seu nível seja muito superior ao da
mesma. Nesse caso será orientado a subir de categoria.
Em caso de empate entre dois ou mais jogadores no ranking, valerá como critério de
desempate a maior pontuação individual dos atletas em cada etapa. Ou seja, um atleta
com 120 pontos (80+30+10) estará à frente de um atleta com os mesmos 120 pontos
(40+40+40), por ter uma pontuação mais alta em determinada etapa.
O ranking no final do ano definira quem ira mudar de classe, o primeiro lugar de cada
classe passara automaticamente para classe superior e a lanterninha de cada classe
cairá para a classe inferior.
O atleta que por duas etapas permanecerem entre os 04 melhores nas classes
superiores, serão submetidos a analise para definir suas novas classes.
A pontuação ficará exposta no clube ao final da primeira etapa ate o final do ano. .
O ranking no final do ano beneficiara os melhores de cada classe conforme abaixo:
1° classe – 25% de desconto da mensalidade* de 2017.
2° classe – 20% de desconto da mensalidade* de 2017.
3° classe – 15% de desconto da mensalidade* de 2017.
4° classe – 10% de desconto da mensalidade* de 2017.
5° classe – 05% de desconto da mensalidade* de 2017.
Feminino – 10% de desconto da mensalidade* de 2017.
Dupla – 10% de desconto da mensalidade* de 2017.
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*Esses descontos são validos para jogo livre e aulas (Prof. Thomaz); Não são validas para pacotes
promocionais; não são acumulativos – o desconto que irá prevalecer será o maior.

A nossa maior alegria é realizar esse circuito e esperamos com o regulamento em mão
e com todos os detalhes definidos, todos tenham o mesmo prazer que a gente.
Nessa nova fase estamos tentando incentiva a competição saudável através da
meritocracia, sabemos que todos são capazes de chegar ao topo do nosso ranking.
VAMOS TREINAR!
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