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REGULAMENTO DO PARTICIPANTE
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Objetivo
O objetivo deste documento é formalizar as regras referentes a participação de atletas no
Circuito Regional de Squash, ano 2016.

Descrição do Circuito
O Circuito é composto por 10 (dez) etapas que ocorrem entre os meses de fevereiro e novembro
em diferentes sedes, conforme o calendário de torneios 2016, onde atletas amadores disputam
o título de melhores do ano.
Por se tratar de um circuito realizado em prol de jogadores amadores, não é permitida
premiação em dinheiro para os participantes.
Para que a competição seja justa, os atletas participantes são divididos em classes segundo seu
nível técnico. Sendo assim, a comissão técnica do CRSquash pode promover ou rebaixar
jogadores conforme os critérios detalhados a seguir. Cada classe terá um ranking que obedecerá
às pontuações obtidas pelos atletas em cada etapa.

Classes
Conforme descrito anteriormente, os atletas são divididos em categorias que respeitam o nível
técnico dos participantes para que haja uma disputa limpa. Cada categoria é chamada de classe,
conforme relação abaixo:
1ª Classe; 2ª Classe, 3ª Classe, 5ª Classe, 6ª Classe e 7ª Classe.
Também existem as categorias exclusivas para o público feminino: Feminino A e Feminino B.

Ranking Por Classes
Cada atleta poderá estar presente em apenas uma categoria do ranking. Porém, é possível que
o mesmo jogue mais de uma categoria nas etapas que participar. Contudo, a exigência é que
essa inscrição seja sempre na categoria acima da qual o jogador está ranqueado. Ou seja, caso
uma pessoa esteja ranqueada na 5ª Classe, poderá jogar a própria 5ª Classe e também, caso seja
de seu interesse, jogar a 4ª Classe, mas nunca a 6ª Classe.
Ao final de cada etapa prevista no calendário de torneios serão computados os pontos de cada
um dos atletas participantes. A pontuação é diretamente relacionada a evolução do jogador
dentro de suas chaves. Abaixo a tabela de pontos por rodada:
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Rodada
17/32
Oitavas
Quartas
Semi-Final
Vice-Campeão
Campeão

Pontos
10
20
30
50
70
100

A tabela acima não é válida para a última etapa do ano, onde a pontuação de cada rodada
equivale ao dobro da pontuação ali contida.
O cálculo do ranking se dará pela somatória dos pontos obtidos pelo atleta nas etapas nas quais
competiu divididos pela quantidade de etapas realizadas dentro do calendário ano.

Movimentações
São previstas movimentações de atletas de uma classe para outra durante o exercício do
calendário vigente e estas podem acontecer de três formas, conforme abaixo:
a) Por solicitação do atleta que se sente confortável em jogar uma categoria mais forte;
b) Por decisão da comissão do CRSquash quando percebe-se uma discrepância de ordem
técnica muito grande em comparação com os demais atletas da categoria;
c) Havendo o atleta ganho três etapas sequenciadas ou alternadas.
Nos casos em que o atleta solicita a ascensão de uma classe para outra, o pedido é aceito
automaticamente, porém os pedidos de rebaixamento precisam de uma avalição e aprovação
da comissão técnica do CRSquash.
Quando houver ascensão de classe, o atleta levará para o ranking da categoria superior 1/3 (um
terço) dos seus pontos. Caso o caminho seja inverso, ou seja, quando trata-se de um
rebaixamento, serão levados os pontos do atleta em sua íntegra.
Ao final do calendário, ou seja, após a última etapa do ano, os dois primeiros colocados de cada
categoria, serão automaticamente promovidos para a categoria superior.

Iniciantes
Os atletas que estão iniciando suas participações em torneios de Squash, dentro do CRSquash,
farão parte do ranking da 7ª Classe. Porém, esta comissão acredita que o squashista não pode
ser considerado iniciante depois de um certo número de participações e estes serão promovidos
para a 6ª Classe seguindo os seguintes critérios:
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a) Após vencer uma etapa;
b) Após uma segunda final de torneio, mesmo que não seja campeão;
c) Após a participação em cinco etapas.

Ranking Por Clubes
Além do tradicional ranking por classes, neste ano de 2016 também teremos a classificação por
Clubes. Para isso, cada atleta deverá declarar o clube ou academia que defende no momento de
seu cadastro junto ao CRSquash.
Será permitido que o filiado faça mudanças durante o ano, porém pontos obtidos por ele antes
da mudança não serão transferidos para o novo clube. Permanecerão onde estão.
Somente o atleta pode fazer a solicitação de mudança.
A pontuação para academia se dará mediante o resultado obtido por seus atletas sendo que
somente contarão pontos a partir das semi-finais.
Sendo assim, temos a seguinte tabela:
Rodada
Semi-Final
Vice-Campeão
Campeão

Pontos
1
2
3

Inscrições
Todas as inscrições devem ser feitas por intermédio do site do CRSquash na internet:
www.crsquash.com.br .
Impreterivelmente as inscrições de todas as etapas encerram-se na última segunda-feira
anterior ao início do torneio, vide calendário do ano de 2016. Não serão aceitas inscrições fora
do prazo.
Valores:
1(Uma) Categoria
2(Duas) Categorias

R$ 80,00
R$ 120,00

O não comparecimento ao torneio, seja qual for o motivo, não isenta o pagamento da taxa de
inscrição ao promotor do evento. Não serão aceitas inscrições de atletas inadimplentes.
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Restrições de Horários
As restrições de horário devem ser comunicadas juntamente com a solicitação de inscrição.
Porém, não é garantido que todas as restrições serão atendidas.
Jogadores que tenham restrições de horário e que queiram participar de duas categorias,
somente terão sua inscrição na segunda categoria confirmada após a montagem das chaves.

Filiação
Taxa de Filiação
Todos os jogadores são filiados ao CRSquash e assim todos farão parte do Ranking por Classes.
O pagamento da taxa de filiação se dá junto ao pagamento das taxas de inscrição dos torneios.
O promotor do evento em que o atleta está inscrito, repassa para o CRSquash o valor de
R$10,00(dez reais) de cada inscrição.

Chaves
Todas as chaves, de todas as categorias e de todas as etapas serão criadas e organizadas pela
comissão do CRSquash em conjunto com o promotor do evento.
Serão definidos quatro cabeças-de-chave pelo critério único de posição do ranking onde serão
escolhidos os quatro melhores colocados inscritos em cada etapa. As demais entradas se darão
por sorteio realizado pelo Tournament Software, adquirido pelo CRSquash.
O CRSquash divulgará as chaves com, no mínimo, dois dias de antecedência à data de início do
torneio.

Conduta
Os jogadores devem ser pontuais. A tolerância será de 15 minutos após a chamada do jogo. A
mesma pode ser estendida para 30 minutos caso o jogador comunique que está atrasado e o
outro jogador aceite esperar. Caso contrário o adversário será considerado vitorioso por WO.
Em caso de WO, o jogador que perdeu não computará os pontos referentes à sua classificação
no torneio.
Os jogadores devem respeitar os árbitros como autoridade do jogo. A má conduta dentro da
quadra será punida com a advertência cabível à atitude do atleta ou à reincidência do
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comportamento inadequado, conforme manda a regra do esporte. Persistindo-se a conduta
inadequada, tanto na quadra como na torcida, a comissão organizadora do CRSquash e o árbitro
geral do torneio podem decidir pela suspensão temporária do participante do circuito.
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