Objetivo
O objetivo da Liga Gaúcha é estabelecer uma liga de tênis de mesa que inspire
os jovens e que traga de volta os grandes talentos gaúchos, que entretenha e
envolva os fãs, impulsione o desenvolvimento do tênis de mesa de alto nível e
agregue valor a todas as partes interessadas, como patrocionadores clubes e
cidades.

1. Equipes
1.1 Cada equipe participante da liga é incentivada a representar um clube,
embora isto não seja estritamente necessário. Uma equipe também pode
representar outra organização, ou a si mesma, desde que as equipes atendam
às condições de jogo.
1.2 Cada equipe deve indicar um nome de equipe. O nome da equipe fica a
critério da equipe.
1.3 As equipes serão compostas por 5 membros permanentes.
1.4 A somatória da pontuação de Rating de todos os atletas não poderá
ultrapassar os 3.800 pontos. Os pontos de rating a serem considerados são os
do final do mês de maio de 2019.
1.5 Cada equipe é responsável por designar um capitão de equipe. O capitão da
equipe servirá como contato principal e porta-voz da equipe. A comunicação
relacionada à liga, incluindo agendamento e questões relacionadas a regras,
passará pelo capitão da equipe.

1.6 Cada equipe será composta por 5 atletas federados, mas somente 4 são
escalados para jogar.

2. Formato do Sistema de Competição
2.1 Serão 12 equipes ao total, divididos na primeira fase em 4 grupos de 3
equipes.
2.2 Na fase final da Liga, acontecerão os “Play-Offs”, onde as 4 melhores
equipes de cada grupo se enfrentarão nas semi-finais da Sério OURO, as
segundas colocadas disputarão a Série PRATA e as terceiras colocadas a Sére
BRONZE.
2.3 Cada equipe terá o direito de realizar uma substituição para a fase dos “PlayOffs”, sempre respeitando o teto de pontuação da equipe. O atleta que for
incluído na fase de “Play-Offs” não pode ter participado de nenhuma outra equipe
na primeira fase.

3. Pontuação e Critérios de Desempate
3.1 Na primeira fase da Liga, a pontuação será contabilizada da seguinte forma:
vitória: 1 ponto, e derrota: 0 pontos. O resultado da primeira fase será registrado
em uma tabela e usado para determinar quem disputará cada série dos
“Play-Offs”. A equipe que tiver mais pontos será a primeira do grupo, a segunda
com mais pontos será a segunda colocada e a que tiver menos pontos será a
terceira colocada. Em caso de empate de pontos, o desempate será feito
seguindo os critérios de desempate mostrados abaixo:
1º critério: jogos “average” (número de jogos vencidos / total de jogos jogados)
2º critério: sets “average” (número de sets vencidos / total de sets jogados)
3º critério: pontos “average” (número de pontos feitos / total de pontos jogados)
4º critério: sorteio

4. Formato do Sistema de Confronto
4.1 Cada confronto de equipes poderá ter um total de 6 partidas individuais e 1
partida de dupla. O confronto será encerrado quando uma das equipes chegar a
4 vitórias. A equipe com 4 vitórias será declarada a vencedora. Cada confronto
seguirá o modelo abaixo:

EQUIPE 1

EQUIPE 2

JOGADOR A
JOGADOR B
JOGADOR C
DUPLA (jogador D e A)
JOGADOR B
JOGADOR D
JOGADOR C

JOGADOR X
JOGADOR Y
JOGADOR Z
DUPLA (jogador W e Y)
JOGADOR Z
JOGADOR W
JOGADOR X

5 Realização
5.1 Como a Liga será disputada por 12 equipes, divididas em 4 grupos de 3,
haverá 3 rodadas por grupo. Na fase de “Play-Offs” haverá semi-finais e final
da Série Ouro, Prata e Bronze, ocorrerá ainda para cada série uma disputa de
terceiro lugar. Todas as equipes participantes da Liga receberão medalhas
como premiação.
5.2 Uniforme: todos os componentes de uma equipe devem usar camisetas da
mesma cor. Será permitido que equipes em confronto joguem com camisetas
de mesma cor.
5.3 Em cada rodada serão utilizadas 4 (quatro) mesas e os jogos serão
conduzidos por 4 (quatro) árbitros e 1 (um) árbitro geral.
5.4 A primeira rodada de cada fase iniciará às 9h, a segunda rodada às
12h30min e a terceira rodada às 16h.
5.5 Caso necessário, as rodadas poderão sofrer alterações no decorrer da
competição.
5.6 A Liga será realizada no Tinoco Sports em Caxias do Sul/RS em 09 de
junho de 2019 e em 18 de agosto de 2019.

6 Custos
6.1 Prevendo que as rodadas acontecerão em núcleos, não haverá
necessidade do custo de transporte de material (mesa, placar, aparador, etc). A
tabela a seguir mostra o custo aproximado para a realização da Liga:

ARBITRAGEM (4 árbitros por fase)
BOLAS 3* (24 bolas)
PREMIAÇÃO (trófeu e medalha)
ARBITRO GERAL (1 por fase)
Total Aproximado

R$ 880,00
R$ 120,00
Serão usadas as medalhas
que sobraram da Liga de 2018
R$ 300,00
R$1300,00

7 Inscrição
7.1 O valor de inscrição será de R$ 250,00 por equipe, dividido em duas
parcelas. R$ 125,00 na primeira fase, R$ 125,00 na fase final.

