Cadastro na Federação Paulista de Tênis
Para realizar o cadastro na Federação Paulista de Tênis, siga os seguintes passos:
1. Acesse o link:
https://sisfpt.tenispaulista.com.br/tenista/login#cpf
2. Preencha o formulário com seus dados pessoais.
 Caso o tenista não tenha CPF, clique na opção “Não tenho CPF”
3. Ative seu cadastro através do e-mail de confirmação que você irá receber
 Não deixe de verificar seu spam/lixo eletrônico
 Guarde esse e-mail, pois nele você tem o seu código de tenista e senha
4. Após clicar no botão de “Ativar Cadastro” do e-mail, você será direcionado para a Área do
Tenista, para fazer o log-in e inscrever nos torneios da FPT.
Inscrição no Torneio
Para realizar a inscrição na Copa Evert Tennis Academy pelo site da Federação, siga os seguintes
passos:
1. Enviei um e-mail para o Departamento Técnico da Federação Paulista de Tênis
(marcelo@tenispaulista.com.br), informando o código do tenista/nome, o nível técnico do
tenista e a categoria que deseja se inscrever na Copa Evert Tennis Academy.
2. Após a confirmação do Departamento Técnico, acesse o link:
https://sisfpt.tenispaulista.com.br/tenista/login
3. Digite seu código de tenista e senha
 Seu código de tenista e senha estão disponíveis no e-mail de confirmação de cadastro.
4. No lado esquerdo da tela da Área do Tenista, clique em “Inscrições – Torneios Abertos”.
 Será apresentado uma lista de torneios vigentes que o atleta poderá se inscrever
5.

Clique no botão “Detalhes” do torneio que deseja inscrever, neste caso o torneio “152 COPA EVERT TENNIS ACADEMY”

6. Clique no botão “Inscreva-se” da categoria que deseja participar. Confirme e gere o boleto da
7. Clique no botão “Confirmar e Gerar Boleto”.
8. A inscrição só será confirmada após o pagamento do boleto.
Os tenistas também podem fazer a inscrição pelos telefones: (11) 5090-6680 e/ou (98) 98406 4898

Qualquer dúvida, entre em contato com a Federação Paulista de Tênis pelo e-mail
atendimento@teispaulista.com.br ou telefone (11)5090-6688.

