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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2017 
 
 
REGULAMENTO PADRÃO PARA TORNEIOS ABERTOS 

1. DAS CATEGORIAS 

2.1. Quanto às idades 

34FA 19 a 34 anos (1ª e 2ª classes) 
34FB 19 a 34 anos (3ª, 4ª  classes e principiantes) 
35FA 35 a 44 anos (1ª e 2ª classes) 
35FB 35 a 44 anos (3ª, 4ª  classes e principiantes) 
45FA 45 a 54 anos (1ª e 2ª classes) 
45FB 45 a 54 anos (3ª, 4ª  classes e principiantes) 
55FA  55 anos em diante (1ª e 2ª classes) 
55FB 55 anos em diante (3ª, 4ª  classes e principiantes) 
60MA 60 a 64 anos (1ª e 2ª classes) 
60MB 60 a 64 anos (3ª, 4ª e 5ª  classes e principiantes) 
 

3. DAS INSCRIÇÕES EM TORNEIOS 

 
3.2. Inscrições nos torneios 
 
d) O tenista que se inscrever on-line (via site ou aplicativo), terá quinta e sexta-feira após o encerramento das 
inscrições para verificar se o pagamento foi efetuado com sucesso e se o seu nome encontra-se na relação de 
inscritos. A FPT não assegura a participação nos torneios de tenistas que fizerem suas inscrições com pagamentos 
fora do prazo ou com qualquer irregularidade constatada; 
e) A relação dos inscritos em torneios será liberada, às 8h30 horas da quinta-feira, após o  término das inscrições; 
f) Fica a critério dos organizadores o recebimento de inscrições por telefone até às 16h, do dia seguinte de 
encerramento das inscrições, com pagamento no local; 
g) Em caso de W.O. de tenista que fizer sua inscrição por telefone, o mesmo terá que efetuar o pagamento da sua 
inscrição até 48 horas após o término do torneio. Caso o tenista não efetue o pagamento da inscrição ele poderá 
perder o direito de participar em torneios futuros; 

3. DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
O cancelamento de inscrição poderá ser feito on-line até às 23h59 do dia seguinte do encerramento das inscrições 
 

15. DO NÚMERO DE SETS E GAMES 
 

15.1.Os jogos serão disputados em melhor de três sets, sendo os dois primeiros sets normais, com tie break em 
melhor de 12 pontos para caso de desempate ao final de cada set. O terceiro set será um super tie break em 
melhor de 18 pontos, inclusive a final. As categorias 9 e 10 anos e 11 anos serão disputadas em melhor de três 
sets pelo sistema no-ad, e em caso de empate será jogado um super tie break (melhor de 18 pontos), inclusive a 

final. 

20. PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA DE CLUBES 
 

Todos os torneios supervisionados contarão pontos para o Ranking Paulista de Clubes “Campeonato Paulista 
2017”. É necessário que o tenista tenha sigla de clube filiado para que os pontos sejam computados para o clube. 
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Tenistas perdedores do primeiro jogo não marcarão pontos para o clube.  
A pontuação para os clubes será a seguinte: 
Campeão:      4 pontos para o clube 
Vice-campeão:      2 pontos para o clube 
Semifinalista:      1 ponto para o clube. 
Quadrifinalista:     0,5 ponto para o clube. 

21. DOS BÔNUS 
 

21.1.Bônus por qualidade de jogadores 
Serão computados de acordo com a quantidade de tenistas inscritos classificados entre os cinco melhores do 
ranking. 

 
3 a 4 inscritos entre os 5 melhores 10% de bônus. 
5 inscritos entre os 5 melhores   20% de bônus. 

 
21.2 Bônus por quantidade de jogadores 
 
9 a 16 inscritos    10% de bônus 
Acima de 16 inscritos   20% de bônus 
 
21.3  Bônus por vitória sobre tenista melhor ranqueado 

 
Vitória sobre os cinco primeiros do ranking   60 pontos. 
Os cinco primeiros do ranking não têm direito a esta bonificação. 
 
Vitória sobre o 6º até o 10º do ranking  30 pontos. 
Os 10 primeiros do ranking não têm direito a esta bonificação. 
 
a) Será considerada a data do ranking do encerramento das inscrições; 
b) Tenistas que vencerem por WO terão direito aos bônus de vitória sobre tenista ranqueado; 
c) Serão considerados bônus de vitória sobre ranqueados de todos os torneios (exceto Masters); 
d) A tabela de bônus é válida para os torneios oficiais e supervisionados. 

24. DA PREMIAÇÃO 
 

A premiação será de responsabilidade dos organizadores (clubes/academias), é obrigatório premiar os Campeões 
e Vice-campeões de cada categoria com troféus.  

Os finalistas e semifinalistas das categorias 1F1, 1F2, 1M1 e 1M2, além dos troféus também serão premiados em 
dinheiro. 
O valor será definido pelo total de inscritos no torneio conforme tabela abaixo. 
Campeão   45% do valor total das inscrições 
Vice-campeão  25% do valor total das inscrições 
Semifinalistas  15% do valor total das inscrições 
 
 

REGULAMENTO PARA PROMOÇÕES 2017 
 
 
1) CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE  
a)  As alterações serão realizadas no final do ano, após o término dos torneios.  
Para promoções são necessários 15 (quinze) jogos pontuados para as categorias infantojuvenis, 10 (dez) 
jogos para as categorias Adultos e Seniors e média mínima 6,50; 
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CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES 
 
 
PROVAS DE DUPLAS 
 
13 - DOS CONFRONTOS  
J)  Os confrontos poderão ser iniciados com 3 tenistas presentes;  
J1)Caso o quarto componente não esteja presente no prazo de tolerância (15 min), 1 jogo será considerado WO . 
 
PROVAS DE SIMPLES E DUPLAS 
 
17 - DAS BOLAS  
 
A) É obrigatório o uso de bolas TRETORN + CONTROL, que serão fornecidas pela FPT. 
 


