
TORNEIO DE BARRAGEM - TÊNIS DE MESA
REGULAMENTO 2022

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O torneio de BARRAGEM-TM do SCC tem por objetivo a integração dos mesatenistas bem
como a manutenção de disputas durante todo o ano, com estímulo para que o atleta evolua
tecnicamente e mantenha bom condicionamento físico e disposição mental para o esporte em particular
e para a vida em geral.

A BARRAGEM-TM é um torneio onde um participante desafia o outro que esteja até 3 posições
acima na classificação. Em caso de vitória o participante assume a classificação desafiada e em caso de
derrota cai até 3 posições. Cada partida atribui pontos aos jogadores que serão contabilizados para o
ranking de pontos. No final do ano, os 8 primeiros jogadores do ranking de pontos participam do
Torneio FINALS.

Este é o primeiro torneio de BARRAGEM-TM do SCC e portanto, podem ser necessários ajustes
nas regras ao longo do ano. Contamos com a colaboração de todos os participantes fornecendo
feedback e sugerindo melhorias.

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO

Art. 2º - Será designado um coordenador geral para a competição, ficando este sob a supervisão direta
da Diretoria Adjunta do Tênis de Mesa, a qual definirá suas atribuições consoantes às orientações
gerais da Diretoria Geral de Esportes. As atribuições do coordenador incluem, porém não se limitam a:

(i) orientar os participantes quanto à disponibilidade de mesas e horários para a realização dos
jogos;

(ii) atualizar e divulgar periodicamente a classificação dos participantes em todas as categorias;

(iii) fornecer súmulas para a comunicação dos resultados dos jogos;

(iv) organizar e coordenar o Torneio Finals da Barragem-TM no mês de dezembro.

O Diretor Adjunto pode ainda nomear um ou mais auxiliares para formar uma comissão coordenadora
da Barragem.

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º - Qualquer associado acima de 10 anos ou que complete 10 anos ainda em 2022 e que pratica o
tênis de mesa, poderá se inscrever para o torneio. A inscrição terá custo de R$ 50,00 (cinquenta reais)
debitados na mensalidade.

§ Parágrafo 1 - Será fixado um período inicial de inscrições, definido pelo coordenador.

§ Parágrafo 2 - Após este período inicial, os mesatenistas poderão se inscrever a qualquer
momento da competição, cientes de que entrarão na última posição das respectivas categorias.



CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS E CLASSIFICAÇÃO INICIAL

Art. 4º - Considerando que esta é a 1a. edição do torneio, haverá uma única categoria com todos os
participantes. A classificação inicial será feita por sorteio a ser realizado na semana que antecede o
início da competição.

§ Parágrafo único – Em meados de outubro de 2022, caso a quantidade de participantes seja
suficiente, os participantes poderão ser divididos em duas ou mais categorias com novo sorteio
de classificação.

Art. 5º - A mudança de categoria será permitida normalmente através de dois mecanismos, a saber:

(i) O campeão e o vice-campeão do Torneio Finals terão vagas garantidas nas categorias
imediatamente acima às suas para a competição do ano seguinte;

(ii) O participante pode solicitar a mudança de categoria ao longo do torneio, mediante uma
avaliação técnica. Se deferido, este será inserido no último lugar do ranking na nova categoria.

§ Parágrafo 1 – Ao final do ano, os dois jogadores com menor pontuação de cada categoria,
poderão ser rebaixados para a categoria imediatamente inferior, pela avaliação da coordenação
da barragem.

§ Parágrafo 2 – Em ocasiões especiais, a critério da coordenação, poderá ocorrer a promoção de
categoria para atletas que notoriamente estão em nível técnico muito superior ao da categoria
ou então quando houver a necessidade de melhor distribuição do número de atletas em cada
categoria.

§ Parágrafo 3 – Para o novo participante ser aceito na categoria, a coordenação do torneio deverá
fazer uma avaliação técnica de compatibilidade. Caso não haja compatibilidade com nenhuma
das categorias, uma nova categoria poderá ser criada mediante demanda.

CAPÍTULO V - DA COMPETIÇÃO

Art. 6º - A competição será realizada na forma de desafios, sendo que cada mesatenista poderá desafiar
até 3 posições acima daquela que ocupar na classificação no momento do desafio. Em caso de vitória,
o desafiante passará a ocupar a posição correspondente àquela do participante desafiado, passando este
para a posição imediatamente inferior à que ocupava. Em caso de derrota, o desafiante perderá o
número de posições correspondentes àquelas desafiadas, ficando inalterada a classificação do
participante desafiado.

Art. 7º - Os jogos serão disputados em melhor de cinco sets.

Art. 8º - Os jogos serão realizados de segunda a sexta, das 18h às 21h30min, com horários a cada
30min, na sala do tênis de mesa. Serão reservadas duas mesas para o torneio, podendo ser alterado a
critério da coordenação.

§ Parágrafo 1 - Fica estabelecido o tempo máximo de cinco minutos para aquecimento dos
jogadores antes do início de cada jogo.

§ Parágrafo 2 - Os jogos terão uma tolerância de atraso de quinze minutos. Se o jogador chegar
no limite dos 15 minutos de tolerância, não terá direito a fazer o aquecimento de 5 minutos. Se
o jogador não chegar até este horário, o resultado do jogo será dado como WO-NC (não
comparecimento). A presença nos jogos deverá ser realizada na mesa.

§ Parágrafo 3 - É expressamente proibida a realização de jogos do torneio de BARRAGEM-TM
fora das dependências do São Carlos Clube.



§ Parágrafo 4 - É permitida a realização de jogos em outros horários/dias fora daqueles definidos
neste Artigo desde que haja concordância mútua entre os jogadores.

CAPÍTULO VI - DOS DESAFIOS

Art. 9º - Fica estabelecido, como única forma oficial de comunicação de desafios e agendamentos, o
site do sistema de barragem https://scc.barragem.tennis/.

Art. 10º - O participante realizará o desafio via sistema (https://scc.barragem.tennis/). Outras formas de
comunicação para os desafios NÃO serão consideradas válidas.

Art. 11º - Uma vez feito o desafio, o jogo deverá ser realizado em até quatro dias úteis, contados a
partir do primeiro dia após a realização do desafio. O prazo máximo para o agendamento será o que
ocorrer primeiro entre o meio-dia do terceiro dia útil ou o fim do terceiro dia corrido, contados a partir
do primeiro dia após a realização do desafio. O não agendamento do jogo pelo participante desafiado
implicará em WO automático pelo sistema.

§ Parágrafo 1 – Se estiver dentro do prazo máximo, o desafiado pode marcar o jogo para a
mesma data do ato do agendamento até o horário limite das 12h (meio dia).

§ Parágrafo 2 – Se estiver no prazo máximo do PRIMEIRO dia seguinte ao desafio e não houver
mais horários de quadras disponíveis para o agendamento desse desafio, o desafiado poderá
solicitar pelo sistema a abertura de mais uma data de jogo para agendamento. A solicitação é
feita por um “botão” disponível na tela de agendamento. Se houver algum problema na abertura
automática pelo sistema, o jogador deve enviar imediatamente um e-mail para
tenis@saocarlosclube.com.br explicando o problema para que a hora e a data da reclamação
fiquem registradas, de preferência com uma imagem da tela de desafios.

Art. 12º - É de responsabilidade exclusiva do participante desafiado estipular o dia e horário para a
realização do jogo, observando o disposto nos Artigos 8º e 11º do presente regulamento.

§ Parágrafo único – Somente serão considerados desafios oficializados e válidos para alteração
de posições na classificação, aqueles que estiverem previamente agendados no sistema da
barragem.

Art. 13º - O reagendamento somente será permitido caso se comprove que no dia e horário do jogo há
impossibilidade de realização do jogo e em situações excepcionais, a critério da coordenação do
torneio. Caso o jogador desafiante opte por não manter o desafio, ele deverá enviar um e-mail para
tenis@saocarlosclube.com.br até às 20h do dia do jogo solicitando o cancelamento do desafio.

Art. 14º - Por um período de três dias corridos, contados a partir do primeiro dia após a conclusão do
jogo, o mesatenista desafiado não poderá receber outro desafio, podendo apenas fazer desafio. Caso
faça um jogo como desafiante ou não venha a desafiar neste período, estará sujeito a novo desafio.

Art. 15º - Por um período de três dias corridos, contados a partir do primeiro dia após a conclusão do
jogo, o mesatenista desafiante não poderá fazer outro desafio, podendo apenas recebê-lo. Caso faça um
jogo como desafiado ou não seja desafiado neste período, estará livre para fazer um novo desafio.

Art. 16º - Por um período de três dias corridos, contados a partir do primeiro dia após a conclusão do
jogo, fica vedado o jogo de revanche entre os mesmos mesatenistas (desafiado e desafiante) deste jogo.

Art. 17º - Cada participante é obrigado a realizar pelo menos um jogo por mês na condição de
desafiante. O jogo precisa ser agendado e concluído no mês para contar como desafio mensal.

§ Parágrafo 1 – O participante que não realizar o desafio mensal perderá cinco posições na
classificação ao final do mês corrente.



§ Parágrafo 2 – O participante que não realizar nenhum desafio durante dois meses consecutivos,
será automaticamente excluído da barragem e não poderá retornar em nenhuma das categorias
durante 30 dias.

§ Parágrafo 3 – O participante que ocupar, por no mínimo 1 dia, a primeira posição da sua
categoria fica isento da necessidade de realizar um jogo na condição de desafiante no
respectivo mês.

§ Parágrafo 4 – Se na virada do mês, um participante tiver um desafio em andamento e estiver na
condição de ser punido, com queda de posições especificada neste artigo, a punição será
aplicada após a conclusão do desafio em andamento.

§ Parágrafo 5 – O atleta que entrar no torneio a partir do 2º dia do mês não será obrigado a fazer
o desafio do mês.

Art. 18º - O desafiante tem a obrigação de fornecer bolas em boas condições de uso para a realização
do jogo.

Art. 19º - Uma vez encerrado o jogo, o vencedor tem a obrigação de comunicar o resultado à
coordenação do torneio. Para tanto, serão disponibilizadas súmulas de jogos na sala do tênis de mesa,
que deverão ser integralmente preenchidas (com as parciais dos SETS) e entregues ou encaminhadas
ao coordenador do torneio, ou entregues na secretaria do clube.

§ Parágrafo único - A não comunicação do resultado de um jogo em até vinte e quatro horas após
a conclusão do mesmo implicará na anulação do resultado.

Art. 20º - Caso o participante desafiado não compareça ao jogo marcado, a coordenação do torneio
automaticamente aplicará o WO (WALKOVER).

§ Parágrafo 1 - Existem 3 situações possíveis para WO com perda de pontos e posições distintos
para cada caso, conforme tabela de pontuação descrita no Art. 26º:

(i) WO-NA (não agendado): Se o desafio não foi agendado: o desafiado deve postar o WO antes
do prazo limite para agendar o desafio (Art. 11º);

(ii) WO-A (agendado): Se o desafio já foi agendado e o participante não puder comparecer, ele
deve postar o WO até o dia anterior ao jogo. A postagem do WO no dia do jogo terá a mesma
penalidade do WO-NC;

(iii) WO-NC (não comparecimento): Se um dos jogadores não comparecer ao jogo sem aviso
prévio.

§ Parágrafo 2 – Caso o participante desafiar e não comparecer, esse jogo não será contado como
desafio do mês para o desafiante.

§ Parágrafo 3 – Em caso de WO duplo, ambos perdem os pontos por não comparecimento
(WO-NC). Também o desafiante perde o número de posições do desafio e o desafiado perde
uma posição.

CAPÍTULO VII - DA ALTERAÇÃO DAS POSIÇÕES

Art. 21º - As posições dos jogadores na tabela de classificação serão alteradas levando em conta o
momento do jogo. O jogador derrotado cai no máximo 3 posições.

Art. 22º - A tabela será atualizada diariamente pelo sistema da Barragem.

§ Parágrafo único – A ordem de postagem dos resultados dos jogos de uma mesma categoria, em
mesma data, deve obedecer ao critério cronológico dos agendamentos. Para os jogos no mesmo



horário, será postado primeiro os resultados dos jogos AGENDADOS para a mesa de menor
número. Se por algum motivo o jogo for realizado em mesa diferente da agendada, prevalece o
número da mesa AGENDADA.

Art. 23º - É expressamente proibido o congelamento ou proteção da classificação do participante sob
quaisquer justificativas, incluindo por lesão, mesmo que comprovadas por laudo médico.

CAPÍTULO VIII - DOS PERÍODOS DE DISPUTA

Art. 24º - Os desafios serão realizados entre os meses de março e junho e entre agosto e novembro.

Art. 25º - Ao fim do primeiro semestre da barragem, será realizado o torneio de confraternização da
barragem, que terá início preferencialmente na última semana de junho, nos horários dos jogos da
barragem e aos finais de semana. A inscrição para este torneio é limitada aos atletas que fizeram
inscrição na barragem até o fim do mês de maio e que tenham realizado um desafio válido. A inscrição
só poderá ser feita na mesma categoria em que o atleta terminou os jogos do semestre na barragem.

§ Parágrafo único - A pontuação de cada jogo neste torneio será a pontuação dos jogos da
barragem com acréscimo de 50%. Os jogadores com “bye” recebem a pontuação referente à
primeira rodada.

CAPÍTULO IX – DA PONTUAÇÃO (RANKING DE PONTOS)

Art. 26° - Além da classificação na categoria, cada disputa contabiliza pontos para o “ranking de
pontos”. Em cada partida, os pontos obtidos serão creditados de acordo com as situações a seguir:

CATEGORIA ÚNICA (1 set = 4 pts)

Vencedor Perdedor

Vitória 3x0 12 pontos 2 pontos

Vitória 3x1 12 pontos 4 pontos

Vitória 3x2 12 pontos 8 pontos

WO-NA (jogo não agendado) 12 pontos -2 pontos

WO-A (jogo agendado) 12 pontos -4 pontos

WO-NC (não comparecimento) 12 pontos -12 pontos

§ Parágrafo Único – A cada sete dias corridos que o líder de cada categoria não receber desafios,
o mesmo terá uma bonificação correspondente a uma vitória em sua categoria, contados a partir
da data do último jogo realizado.

Art. 27° - O “ranking final” corresponde ao ranking por pontos alcançado pelo jogador ao longo do
torneio da BARRAGEM-TM acrescido dos pontos correspondentes à sua posição na categoria ao final
do mês de novembro conforme tabela abaixo:

CATEGORIA ÚNICA (8 pts por posição)

Posição Pontos Posição Pontos Posição Pontos

1 1000 11 920 21 840



2 992 12 912 22 832
3 984 13 904 23 824
4 976 14 896 24 816
5 968 15 888 25 808
6 960 16 880 26 800
7 952 17 872 27 792
8 944 18 864 28 784
9 936 19 856 29 776
10 928 20 848 30 768

CAPÍTULO X - DO TORNEIO FINALS

Art. 28º - O Torneio Finals encerra a temporada da BARRAGEM-TM 2022 e competem os oito
melhores classificados em cada categoria considerando o “ranking final” (Art. 27º) que declararem
interesse. O torneio é dividido na “fase de grupo” e na “fase eliminatória”. Todos os jogos serão
disputados no mesmo dia, em final de semana a ser definido pelo coordenador. A forma de disputa do
Torneio Finals respeitará as seguintes disposições:

(i) Fase de grupo: os atletas serão distribuídos em dois grupos A e B, sendo o 1º colocado do
ranking o cabeça do grupo A e o 2º colocado o cabeça do grupo B. A distribuição dos demais
jogadores será por sorteio;
A. Em caso de desistência, o jogador será substituído, sempre obedecendo o “ranking final”;
B. Em cada grupo jogarão todos contra todos;
C. Os dois primeiros de cada grupo estarão qualificados para os jogos eliminatórios;
D. Havendo empate, os atletas serão classificados pelo saldo de sets, confronto direto, a
classificação no ranking final e classificação na categoria, nessa ordem.

(ii) Fase eliminatória: na semifinal, o 1º colocado do grupo A jogará com o 2º colocado do grupo
B e o 2º colocado do grupo A jogará com o 1º colocado do grupo B. Os vencedores de cada
semifinal farão a disputa da final bem como os perdedores farão a disputa do 3º colocado.

CAPÍTULO XI - CASOS OMISSOS

Art. 29° - Os casos omissos serão resolvidos junto à coordenação do torneio. Este regulamento terá
validade imediatamente após sua divulgação sem efeitos retroativos.
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