Campeonato Brasileiro de duplas
Forma de disputa
Será disputado em três torneios.
No primeiro, haverá apenas um grupo e a sentada deverá ser balanceada de acordo com o ranking brasileiro dos
últimos doze anos.
No segundo torneio, as duplas serão divididas em dois grupos, com aproximadamente o mesmo número de
participantes. No grupo "A" estarão as duplas com melhores resultados no primeiro torneio e o grupo "B" será
formado pelo restante do campo. Ambos os grupos compartilharão as bolsas e a apuração será conjunta.
O resultado final do segundo torneio será a soma do resultado do segundo torneio com o carry-over do primeiro,
que deverá ser calculado conforme a fórmula em anexo.
No terceiro torneio, ou "Final", também teremos dois grupos.
Disputarão a Final "A" aproximadamente 50% das duplas com melhor resultado no Grupo "A" e aproximadamente
7% das duplas com melhor resultado no grupo "B" (porém, limitado a duas vagas apenas), de modo que a Final "A"
seja composta por 10, 14, 20 ou 26 duplas. Todas as outras duplas disputarão a Final "B", que será jogada com as
mesmas bolsas, porém a apuração será independente.
O resultado da Final "A" será a soma do resultado do terceiro torneio com o carry-over do resultado final do segundo
torneio, que deverá ser calculado conforme a fórmula em anexo. No resultado da final "B" não haverá carry-over.
Serão premiados: Melhor dupla Final "A", melhor dupla final "B" e melhor dupla feminina na Final "A"1.
Carry-Over

C = (M-m) [(Q/E)(A.B.Q/S)]
Onde:
C = carry-over, em Matchpoints.
M = Matchpoints feitos na fase pela dupla em questão.
m = Matchpoints do último classificado nesta fase.
Q = Número de duplas a serem classificadas para a próxima fase.
E = Número de duplas do campo desta fase.
A = Média de matchpoints em cada bolsa da fase seguinte.
B = Número de bolsas jogadas nesta fase.
S = Soma dos matchpoints de todas as duplas classificadas.
A diferença máxima de carry-over entre o primeiro e o último será de 2,5 vezes o top de uma bolsa da sessão final.
Para o segundo torneio o carry-over máximo será de 2 vezes o top de uma bolsa desta fase.
Caso o carry-over calculado seja maior que o permitido, deverá ser feita uma regra de três para todos os carry-overs,
de modo que o primeiro receba o carry-over máximo, cada um receba um carry-over proporcional ao original e o
último classificado continue com carry-over zero.
Os classificados para a Final "A" a partir do grupo "B" receberão carry-over da seguinte forma:
• 1º colocado - Média dos carry-overs dos classificados pelo grupo "A"
• outros - proporcional entre o recebido pelo primeiro colocado do grupo "B" e as diferenças entre as suas
médias no grupo "B".
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Caso não haja dupla feminina na final "A", ganhará este prêmio a melhor dupla feminina na final "B".

