


Tênis Paulista Kids
Cartilha dos Pais

REGRAS BÁSICAS DE TÊNIS

REGULAMENTO DO TÊNIS PAULISTA KIDS



Regras Básicas de Tênis

o Fale baixinho quando estiver perto de uma quadra onde houver pessoas
jogando.

o Não entre na quadra que estiver acontecendo um jogo, para não
atrapalhar os jogadores. Se precisar atravessar a quadra, aguarde o a
troca de lados.

o Use o calçado apropriado (tênis) para jogar. Outros tipos de calçado
podem danificar a quadra, machucar os pés e se desgastam rapidamente.

ANTES DO JOGO

INÍCIO DO JOGO

o Para saber quem vai começar a sacar gire sua raquete, jogue uma moeda
para cima (cara ou coroa) ou peça auxílio para o árbitro. Quem ganhar
tem as seguintes opções: sacar ou receber o saque; escolher o lado da
quadra onde deseja iniciar o jogo.
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Regras Básicas de Tênis

o A contagem dos pontos é 15 – 30 – 40 – GAME.

o Quando cada um dos jogadores ganha 3 pontos (40-40 / 40-IGUAIS /
DEUCE), o primeiro jogador a fazer dois pontos seguidos após o DEUCE
vence o game.

o Diga em voz alta a contagem dos pontos e games antes de iniciar o ponto
(antes do saque). Os games e os pontos de quem estiver sacando são
mencionados primeiro, sendo normalmente o sacador a falar a contagem.

CONTAGEM DOS PONTOS

SAQUE

o Antes de sacar, observe se o adversário está pronto para receber o
saque.

o A troca de lado ocorre sempre que a soma dos games for um número
ímpar.
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Regras Básicas de Tênis

o É permitido bater a bola no seu lado da quadra, no ar, ou após um quique,
com exceção dos momentos em que você estiver recebendo o saque. O
recebedor tem que deixar a bola tocar o piso antes de devolvê-la.

o A bola continua em jogo quando toca a rede, ou o poste, e passa para o
lado posto, caindo dentro da área correspondente ao jogo de simples ou
dupla, conforme o caso.

o Perde-se o ponto ao jogar a bola na rede ou fora do limite da área de jogo
(exceto quando o adversário rebate a bola antes que ela caia no chão).

o Você também perderá o ponto quando: a bola tocar você ou sua roupa,
tocar a rede ou o poste com a raquete, rebater a bola antes de que ela
ultrapasse a rede ou ainda, rebater (propositalmente) a bola duas vezes
(dois toques). É dever do jogador anunciar seus erros em situações como
esses.

DISPUTA DO PONTO
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Regras Básicas de Tênis

o Se a bola tocar qualquer parte da linha, será considerada “boa”. Somente
considere a bola “fora” quando você observar, claramente, que há um
espaço entre o local onde a bola quicou e a linha.

o É dever do tenista anunciar quando a bola for “fora” logo após o seu
quique.

o Caso você esteja na dúvida se a bola foi “dentro” ou “fora”, continue a
jogada (ponto).

o Se, após o término da jogada, você descobrir que a bola rebatida por
você, na verdade, havia sido “fora”, não adianta voltar atrás. Essa
“descoberta” não irá alterar o resultado.

o Quando a bola passar e você não conseguir ver onde ela caiu, “dê” o
ponto ao adversário.

o Você perderá o ponto se segurar a bola no ar, mesmo que esteja fora dos
limites da área de jogo.

DECISÃO NAS LINHAS
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Regras Básicas de Tênis

o Apresente-se sempre ao adversário.

o Limite o aquecimento a, no máximo, 5 minutos.

o Não atrapalhe a concentração do adversário falando ou fazendo
movimentos desnecessários.

o Quando a sua bola cair na quadra vizinha, somente peça que a devolvam,
após a conclusão do ponto que estiver sendo disputado lá. Caso aconteça
o contrário – a bola do vizinho cair na quadra onde você está jogando –
devolva-a assim que a disputa do ponto estiver terminada em ambas as
quadras.

o Depois do último ponto, vá até a rede para cumprimentar o adversário.
Mostre a ele que você gostou da partida, independente do resultado.

o Se você e o seu adversário seguirem as regras do tênis e se respeitarem,
obterão o máximo de prazer no jogo, ganhando ou perdendo.

CONDUTA NA QUADRA
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Regras Básicas de Tênis

o O tie-break é um game especial, no qual os pontos são contados um a
um. O jogador que fizer sete pontos primeiro, tendo dois ou mais pontos
de diferença, vence o game e, portanto, o set.

o No tie-break é mantida a ordem de saque decidida no início da partida.
Logo, começa a sacar, quem recebeu o saque no game anterior. Este
jogador só tem direito a um saque (duas tentativas), que deverá na área
direita de saque do adversário.

o Depois do primeiro ponto, todos os jogadores têm direito a dois saques
(duas tentativas para cada lado), alternando os lados. Saca-se primeiro
para a área de saque esquerda do recebedor e o ponto seguinte, para a
área de saque direita do recebedor.

o A cada seis pontos os jogadores trocam de lado.

TIE-BREAK
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Regras Básicas de Tênis

o O match tie-break é um set especial, no qual os pontos são contados um
a um. O jogador que fizer dez pontos primeiro, tendo dois ou mais pontos
de diferença, vence o set e, portanto, o jogo.

o No match tie-break é mantida a ordem de saque decidida no início da
partida. Logo, começa a sacar, quem recebeu o saque no game anterior.
Este jogador só tem direito a um saque (duas tentativas), que deverá na
área direita de saque do adversário.

o Depois do primeiro ponto, todos os jogadores têm direito a dois saques
(duas tentativas para cada lado), alternando os lados. Saca-se primeiro
para a área de saque esquerda do recebedor e o ponto seguinte, para a
área de saque direita do recebedor.

o A cada seis pontos os jogadores trocam de lado.

MATCH TIE-BREAK
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

Categorias*
Dimensão da 

Quadra
Altura da Rede Tipo de Bola

8 anos 

(8F / 8M)

18m x 6,5m 

(adaptada)

80 cm

(adaptada)

Bola Laranja

(50% mais lenta)

9 anos

(9F / 9M)

18m x 6,5m 

(adaptada)

80 cm

(adaptada)

Bola Laranja

(50% mais lenta)

10 anos

(10F / 10M)

23,77m x 8,23m 

(oficial)

91,4 cm

(oficial)

Bola Verde

(25% mais lenta)

11 anos

(11F / 11M)

23,77m x 8,23m 

(oficial)

91,4 cm

(oficial)

Bola Amarela 

(normal)

CATEGORIAS, QUADRAS, REDES E BOLAS

* A categoria (feminino e masculino) é definida com base na idade do tenista em 31 de dezembro.
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

FORMAS DE DISPUTA

Sistema Um Contra Todos (Grupo)

3 tenistas inscritos na prova.

O tenista irá realizar no total 2 jogos, um jogo contra cada tenista.

Ganha o tenista com o maior número de vitórias.

Critérios de desempate para definir posição dos tenistas no grupo:

Número de vitórias; Saldo de vitórias; Saldo de sets; Saldo de games; Sorteio.

Tenista que perder por WO será automaticamente eliminado do torneio.
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

FORMAS DE DISPUTA

Sistema Dupla Chance

4 ou mais tenistas inscritos na prova.

O tenista que perder na primeira partida, jogará 

novamente na chave da esquerda, com chances 

de disputar a semi-final do torneio 

(modelo ao lado).

Tenista que perder por WO será 

automaticamente eliminado do torneio, sem 

chance de disputar a chave da esquerda.

Vitória por WO é considerada uma partida válida
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

FORMAS DE DISPUTA

Masters

São classificados os 8 melhores tenistas do circuito/ranking.

O Masters será disputado em 2 fases.

1ª Fase – 2 grupos, cada grupo com 4 tenistas (sistema um contra todos).

2ª Fase – eliminatória simples (semi-final e final), no qual o 1º de um grupo jogará contra 

o 2º do outro grupo na semi-final para definir os finalistas.

Tenista que perder por WO será automaticamente eliminado do torneio.
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

SETS E GAMES

Categoria Número de Sets e Games

8, 9 e 10 anos

(feminino e 

masculino)

• Jogos serão disputados em melhor de 3 sets curtos (4 

games) pelo sistema no-ad (sem vantagem), com sets 

iniciando em 2 x 2.

• No caso de empate em 6 a 6 games, será disputado um tie-

break (até 7 pontos).

• No caso de empate em sets (1 a 1), será disputado o match 

tie-break (até 10 pontos).

11 anos

(feminino e 

masculino)

• Jogos serão disputados em melhor de 3 sets curtos (4 

games), com sets iniciando em 0x0 e com vantagem.

• A partir da semifinal, os jogos serão disputados em melhor de 

3 sets normais (6 games com vantagem), sendo o 3º set 

match tie-break.

• No caso de empate em 6 a 6 games, será disputado um tie-

break (até 7 pontos).

• No caso de empate em sets (1 a 1), será disputado o match 

tie-break (até 10 pontos).
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

INFORMAÇÕES GERAIS

“NO-LET” no 

serviço

Quando o saque do jogador tocar a rede e cair na área de serviço, 

o ponto deverá ter continuidade, ou seja, não poderá repetir o 

saque.

Torneios 

Supervisionados

São torneios realizados pelos clubes filiados e academias 

registradas na FPT, com supervisão técnica da FPT e pontuação 

G2.

Torneios Oficiais
torneios realizados pela própria FPT, como a Copa Futuro Kids

(pontuação G1), Estadual e Masters (pontuação GA).

Ranking Paulista
Somente as categorias 10 e 11 receberão pontuação para Ranking 

Paulista. As categorias 8 e 9 anos não possuem ranking.

Inscrição em 

torneios

Pelo website da FPT (www.tenispaulista.com.br), somente tenistas 

que possuem cadastro.

Tenista 

Estreante

Tenistas com até 14 anos ao se cadastrar na FPT são considerados 

“Estreantes” e possuem isenção na Taxa Anual enquanto 

permanecerem “Estreantes” (primeiras 4 partidas).
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Regulamento do 
Tênis Paulista Kids

ÁRBITRO GERAL/AUXILIAR E MONITOR KIDS

Árbitro Geral / Auxiliar Monitor Kids

Somente entra dentro da quadra caso 

solicitado ou se presencia uma atitude 

contra as regras de tênis

Ficará presente dentro da quadra nos 

jogos das categorias 8 e 9 anos

Responsável por certificar que as regras 

de tênis estão sendo aplicadas durante o 

jogo.

Responsável por auxiliar na contagem e 

orientar sobre regras e boa conduta de 

fairplay

Os únicos que podem intervir nas dúvidas 

e decisões do jogo, como marcação de 

bola e punição de tenistas com base no 

código de conduta.

Em caso de dúvidas sobre marcação de 

bola (ou outra questão), o Monitor Kids irá 

solicitar a presença de um dos Árbitros do 

Torneio para a solução.
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Para mais informações, acesse

www.tenispaulista.com.br

ou entre em contato conosco

atendimento@tenispaulista.com.br

http://www.tenispaulista.com.br/
mailto:atendimento@tenispaulista.com.br

