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As COPAS NEXT GEN terão a supervisão técnica da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e serão 

regidas pelo presente Regulamento, em consonância com as regras oficiais adotadas pela FPT e 

o REGULAMENTO PADRÃO PARA TORNEIOS ABERTOS  2019 sendo aplicado às categorias 

masculinas e femininas. 

1. QUANTO ÀS IDADES 

O torneio é exclusivo para os tenistas (masculino ou feminino) com idade entre 14 a 21 anos. 

Os tenistas deverão ter 14 anos completos na data de início do torneio. 

2. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 

As chaves serão compostas conforme abaixo: 

2.1. Os cabeças-de-chave das categorias serão selecionados de acordo com os critérios 

descritos, pela ordem: 

FEMININO 

Ranking da WTA 

Ranking ITF Juniors 

Ranking da categoria 18 anos da CBT 

Ranking da categoria 18 anos da FPT 

MASCULINO 

Ranking da ATP 

Ranking ITF Juniors 

Ranking da categoria 18 anos da CBT 

Ranking da categoria 18 anos da FPT 

 

2.2. Para a confecção das chaves serão utilizados os rankings da segunda-feira que antecede 

o encerramento das inscrições; 

2.3. As chaves serão compostas com o mínimo de três tenistas (grupos). 

3. DO SISTEMA DE DISPUTA 

3.1. Chaves com três tenistas serão disputadas pelo sistema um contra todos (grupos); 

3.2. Chaves com quatro ou mais tenistas serão abertas, disputadas pelo sistema de 

eliminatória simples; 
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4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM GRUPOS DE TRÊS TENISTAS 

4.1. Em caso de empate nos grupos realizados pelo sistema "um contra todos", a definição 

das posições em cada grupo será apurada observando-se os seguintes critérios, pela 

ordem: 

I. Número de vitórias 

II. Saldo de vitórias 

III. Saldo de sets 

IV. Saldo de games  

V. Sorteio 

4.2. Se após o desempate em saldo de sets ou games dois tenistas ainda permanecerem 

empatados, será considerado o confronto direto; 

4.3. Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato – sets normais ou sets 

profissionais; 

4.4. Para efeito de contagem para desempate, no caso de desistência de algum tenista serão 

computados aos sets os games faltantes para o término do jogo. Por exemplo: um 

tenista está ganhando por 6/3 e 2/1 e o outro desiste, a contagem para efeito de 

desempate será 6x3 e 6x1. Neste caso o vencedor acrescentará os games que faltariam 

para o término do set; 

4.5. Para efeito de contagem para desempate, o super tie-break será considerado como set, 

porém não será considerado na contagem de games; 

4.6. O tenista que perder por WO em qualquer rodada será automaticamente eliminado. A 

definição do grupo se dará pelo confronto direto entre os outros dois tenistas. 

5. DO NÚMERO DE SETS E GAMES 

Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break até 7 pontos. 

6. PONTUAÇÕES PARA O RANKING PAULISTA GERAL 

Não haverá pontuação para o Ranking Paulista, somente para a média de classe. 
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7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. Cada edição da Copa Next Gen terá uma premiação diferente para os finalistas. A cada 

etapa, a premiação será divulgada no website da FPT (www.tenispaulista.com.br); 

7.2. A Copa Next Gen poderá ter como premiação: wild cards para participar em diversos 

torneios como Profissionais, ITF Juniors, College Showcase, convites para semanas de 

treinamentos em academias renomadas, entre outras premiações. 

• Para participar dos torneios da ITF, é necessário ter registro na entidade (IPIN), ou 

seja, os tenistas finalistas deverão estar devidamente registrados na ITF, caso 

contrário não poderão jogar; 

• O registro na ITF é de inteira responsabilidade do tenista; 

• No caso de treinamento em academias localizadas em cidade diferente da 

residência do tenista (cidade, estado, país), toda documentação legal (RG/CPF, 

declaração de viagem de menor de idade, passaporte, visto, entre outros 

documentos), deverá ser providenciado pelo próprio tenista. 

 

São Paulo, 1 de janeiro de 2019. 

 

Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 

http://www.tenispaulista.com.br/

