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1. DOS CAMPEONATOS
Os campeonatos abertos serão regidos pelo presente regulamento em consonância com resoluções, atualizações 
e normas aprovadas pela diretoria da Federação Paulista de Tênis e obedecendo as regras oficiais adotadas pela 
entidade.           
São divididos em: Campeonatos Oficiais - realizados pela FPT (Estaduais, Masters, Interclubes, Circuito FPT) e 
Campeonatos Supervisionados - realizados pelos clubes filiados e academias cadastradas.
              
2. DAS CATEGORIAS
Para todas as categorias a divisão por faixa etária será feita tomando como base o ano de nascimento, ou seja, 
a idade do tenista em 31 de dezembro de 2019.
              
2.1. QUANTO AS IDADES
              
a. INFANTOJUVENIS
Serão considerados estreantes os tenistas das categorias de 08 até 14 anos que efetivarem seus cadastros a 
partir de janeiro de 2019, e os tenistas da “categoria estreantes” que não foram promovidos de classe.
              
FEMININO
8F 7 e 8 anos (estreantes à 1ª classe)
9F 9 anos (estreantes à 1ª classe)
10F 10 anos (estreantes à 1ª classe)
11F 11 anos (estreantes à 1ª classe)
12F 12 anos (principiantes à 1ª classe)
12FE 12 anos (estreantes)
14F 13 e 14 anos (principiantes à 1ª classe)
14FE 13 e 14 anos (estreantes)
16F 15 e 16 anos (principiantes à 1ª classe)
18F 17 e 18 anos (principiantes à 1ª classe)
              
MASCULINO
8M        7 e 8 anos (estreantes à 1ª classe)
9M 9 anos (estreantes à 1ª classe)
10M  10 anos (estreantes à 1ª classe)
11M  11 anos (estreantes à 1ª classe)
12M  12 anos (principiantes à 1ª classe)
12ME 12 anos (estreantes)
14M  13 e 14 anos (principiantes à 1ª classe)
14ME 13 e 14 anos (estreantes)
16M  15 e 16 anos (principiantes à 1ª classe)
18M 17 e 18 anos (principiantes à 1ª classe)
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b. ADULTOS E SENIORES
As categorias de Adultos e Seniores Feminino para faixas de idade até 55 anos são divididas em:  
A tenistas 1ª e 2ª classes
B  tenistas 3ª, 4ª e principiantes
              
FEMININO
34FA 19 a 34 anos
34FB 19 a 34 anos
35FA 35 a 44 anos
35FB 35 a 44 anos
45FA 45 a 54 anos
45FB 45 a 54 anos
55FA  55 anos em diante
55FB 55 anos em diante

As categorias de Adultos e Seniores Masculino para faixas de idade até 60 anos são divididas em:
              
A tenistas 1ª, 2ª e 3ª classes
B tenistas 4ª, 5ª classes e principiantes  
              
As categorias seniores 65 e 70 anos não têm divisão, podem participar tenistas de todas as classes.

MASCULINO
              
34MA 19 a 34 anos 
34MB 19 a 34 anos
35MA 35 a 39 anos
35MB 35 a 39 anos  
40MA 40 a 44 anos
40MB 40 a 44 anos
45MA 45 a 49 anos
45MB 45 a 49 anos
50MA 50 a 54 anos
50MB 50 a 54 anos
55MA 55 a 59 anos
55MB 55 a 59 anos 
60MA 60 a 64 anos
60MB 60 a 64 anos
65M 65 a 69 anos
70M 70 anos em diante 
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2.2. QUANTO ÀS CLASSES
              
FEMININO
1F1 1ª Classe de 13 a 34 anos
1F2 1ª Classe de 35 a 49 anos
1F3 1ª Classe de 50 anos em diante
2F1 2ª Classe de 13 a 34 anos
2F2 2ª Classe de 35 a 49 anos
2F3 2ª Classe de 50 anos em diante
3F1 3ª Classe de 13 a 34 anos
3F2 3ª Classe de 35 a 49 anos
3F3 3ª Classe de 50 anos em diante
4F1 4ª Classe de 13 a 34 anos
4F2 4ª Classe de 35 a 49 anos
4F3 4ª Classe de 50 anos em diante
PF1 Principiante de 13 a 34 anos
PF2 Principiante de 35 a 49 anos
PF3 Principiante de 50 anos em diante

MASCULINO
1M1 1ª Classe de 13 a 34 anos
1M2 1ª Classe de 35 a 49 anos
1M3 1ª Classe de 50 anos em diante
2M1 2ª Classe de 13 a 34 anos
2M2 2ª Classe de 35 a 49 anos
2M3 2ª Classe de 50 anos em diante
3M1 3ª Classe de 13 a 34 anos
3M2 3ª Classe de 35 a 49 anos
3M3 3ª Classe de 50 anos em diante
4M1 4ª Classe de 13 a 34 anos
4M2 4ª Classe de 35 a 49 anos
4M3 4ª Classe de 50 anos em diante
5M1 5ª Classe de 13 a 34 anos
5M2 5ª Classe de 35 a 49 anos
5M3 5ª Classe de 50 anos em diante
PM1 Principiante de 13 a 34 anos
PM2 Principiante de 35 a 49 anos
PM3 Principiante de 50 anos em diante

2.2. QUANTO ÀS CLASSES
              
FEMININO
1F1 1ª Classe de 13 a 34 anos
1F2 1ª Classe de 35 a 49 anos
1F3 1ª Classe de 50 anos em diante
2F1 2ª Classe de 13 a 34 anos
2F2 2ª Classe de 35 a 49 anos
2F3 2ª Classe de 50 anos em diante
3F1 3ª Classe de 13 a 34 anos
3F2 3ª Classe de 35 a 49 anos
3F3 3ª Classe de 50 anos em diante
4F1 4ª Classe de 13 a 34 anos
4F2 4ª Classe de 35 a 49 anos
4F3 4ª Classe de 50 anos em diante
PF1 Principiante de 13 a 34 anos
PF2 Principiante de 35 a 49 anos
PF3 Principiante de 50 anos em diante

MASCULINO
1M1 1ª Classe de 13 a 34 anos
1M2 1ª Classe de 35 a 49 anos
1M3 1ª Classe de 50 anos em diante
2M1 2ª Classe de 13 a 34 anos
2M2 2ª Classe de 35 a 49 anos
2M3 2ª Classe de 50 anos em diante
3M1 3ª Classe de 13 a 34 anos
3M2 3ª Classe de 35 a 49 anos
3M3 3ª Classe de 50 anos em diante
4M1 4ª Classe de 13 a 34 anos
4M2 4ª Classe de 35 a 49 anos
4M3 4ª Classe de 50 anos em diante
5M1 5ª Classe de 13 a 34 anos
5M2 5ª Classe de 35 a 49 anos
5M3 5ª Classe de 50 anos em diante
PM1 Principiante de 13 a 34 anos
PM2 Principiante de 35 a 49 anos
PM3 Principiante de 50 anos em diante
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3. DAS INSCRIÇÕES EM TORNEIOS         
              

 3.1. Participação em torneios FPT

 a) Ser cadastrado na FPT;

 b) A taxa anual deverá estar quitada até o penúltimo dia do encerramento das inscrições;

 c) Tenista em débito   com a taxa anual poderá participar do torneio  na  condição de incentivo,  

  mediante o pagamento de uma taxa extra no valor de R$ 70,00;

 d) Tenistas cadastrados com a sigla do clube organizador do torneio poderão participar mesmo  

  em débito com a taxa anual, quitando somente a taxa de inscrição do torneio;

 e) Tenistas da categoria estreantes que participarem de torneios da CBT serão automaticamente  

  promovidos para principiantes, e deverão quitar a taxa anual da FPT. 

              

3.2. Inscrições nos torneios

 a) O tenista só poderá se inscrever em um torneio por final de semana;

 b) As inscrições serão feitas  on-line, pelos meios de pagamentos  disponíveis no site da FPT, ou  

  por telefone diretamente nos locais dos jogos, seguindo os horários e informações constantes 

  do calendário dos torneios;

 c) A inscrição feita por boleto será efetivada após a confirmação do pagamento;

 d) O tenista que se inscrever on-line via site terá até às 12h de sexta-feira, após o  encerramento  

  das inscrições,  para verificar  se  o pagamento  foi  efetuado  com sucesso   e  se o  seu  nome    

  aparece como confirmado 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)   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;

 f) 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 futuros torneios. 

 g) A FPT não receberá inscrições em sua sede e nem por depósito bancário; 

 h) Tenistas, filhos de professores de tênis, serão isentos da taxa de inscrição nos torneios abertos  

  nas seguintes condições: 

  I. O professor deverá ser cadastrado na FPT com CREF;  

  II. A taxa anual do tenista deverá estar quitada;   
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 III. Inscrições somente por telefone, diretamente na FPT, mediante envio do RG ou certidão de  

  nascimento para comprovação da filiação;

 IV. Isenções válidas somente para tenistas das categorias infantojuvenis.

3.3. Categorias Elegíveis - IDADE 

Além da sua própria categoria de idade o tenista poderá se inscrever em outras categorias de idade, como 

segue:

FEMININO

8F  Nas categorias 9F e 10F

9F   Na categoria 10F

10F  Na categoria 11F

11F  Na categoria 12F (de acordo com a classe)

12F  Na categoria 14F

12FE  Somente na sua categoria

14F  Nas categorias 16F e 18F

14FE  Somente na sua categoria

16F  Na categoria 18F

18F  Somente na sua categoria

34F (A e B) Somente na sua categoria

35F (A e B) Na categoria 34F (de acordo com sua classe)

45F (A e B) Nas categorias 35F e 34F (de acordo com sua classe)

55F (A e B)   Nas categorias 45F, 35F e 34F (de acordo com sua classe)

MASCULINO

8M  Nas categorias 9M e 10M

9M  Na categoria 10M

10M  Na categoria 11M

11M  Na categoria 12M (de acordo com a classe)

12M  Na categoria 14M

12ME  Somente na sua categoria

14M   Nas categorias 16M e 18M

14ME  Somente na sua categoria
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16M   Na categoria 18M

18M  Somente na sua categoria

34M  (A e B ) Somente na sua categoria

35M  (A e B ) Na categoria 34M (de acordo com sua classe)

40M  (A e B ) Nas categorias 35M e 34M (de acordo com sua classe)

45M  (A e B ) Nas categorias 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

50M  (A e B ) Nas categorias 45M, 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

55M  (A e B ) Nas categorias 50M, 45M, 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

60M  (A e B) Nas categorias 55M, 50M, 45M, 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

65M  Nas categorias 60M, 55M, 50M, 45M, 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

70M  Nas categorias 65M, 60M, 55M, 50M, 45M, 40M, 35M e 34M (de acordo com sua classe)

3.4. Categorias Elegíveis - CLASSE

 a) Alémda sua própria categoria de classe, o tenista poderá se inscrever na classe imediatamente 

  superior. Por exemplo, jogador 5M3 poderá disputar 4M3, 4M2 e 4M1.

 b) Tenistas  da mesma  categoria  técnica  poderão jogar idade abaixo. Por exemplo, jogador 5M3  

  poderá  disputar 5M2 e 5M1.

 c) Não é permitida a participação em provas de classes dos tenistas das categorias até 12 anos.

3.5. Participação em torneios CBT ou ITF

 a) Para participar de torneios da CBT ou ITF, o tenista deverá estar com a taxa anual da FPT quitada;

 b) Os tenistas  que estiverem em débito serão bloqueados para inscrições em torneios da ITF, CBT  

  e FPT;

 c) Tenistas estreantes que participarem de torneios da CBT serão promovidos para principiante e  

  perderão a isenção da taxa anual.  

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO

 O valor da inscrição em torneios da FPT será de R$ 110,00.

5. DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

5.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito por telefone diretamente na FPT até às 17h00 do dia  

 seguinte do encerramento das inscrições;

5.2. Torneio   onde  a  chave   não puder  ser  iniciada  por motivo   de chuva  ou  pelo número  excessivo de  

 inscrições, e  todos  os jogos  tiverem que  ser  remarcados  para  outra data   fora da  semana do início  

 do torneio, o tenista que assim o desejar poderá cancelar sua inscrição;
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5.3. O cancelamento  deverá ser solicitado à  Federação Paulista de Tênis,  no prazo de  três dias  úteis  

 contados a partir da data oficialmente prevista para início da categoria;

5.4. O cancelamento deverá ser aprovado pelo departamento técnico da FPT.

6. DA DEVOLUÇÃO OU CRÉDITO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

6.1. O tenista terá direito à devolução ou crédito da taxa de inscrição nos seguintes casos: 

 I. Se não houver o número mínimo de tenistas para realização da categoria;

 II. Cancelamento parcial ou total da categoria por motivo de força maior;

 III. Em caso de cancelamento total da categoria, a devolução será no valor integral pago pelo  

  tenista;

 IV. No cancelamento da categoria já em andamento, a devolução será de 50% do valor pago;

 V. Não terão direito a reembolso os tenistas que já tenham sido eliminados do torneio;

 VI. Inscrições feitas em duplicidade para o mesmo final de semana;

 VII. Cancelamentos efetuados dentro do prazo.

7. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES

7.1. As chaves serão compostas conforme abaixo:

 a) Os  cabeças-de-chave  das  categorias  Infantojuvenis,  Adultos,  Seniores  e  Classes  serão  

  selecionados pelo ranking da FPT;

 b) Para a confecção das chaves será utilizado o ranking com jogos realizados até a segunda-feira   

  que antecede o encerramento das inscrições;

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

7.2. INFANTOJUVENIS

 Torneios GA

  Estadual – Chaves abertas.

  Masters – Chaves fechadas com 8 tenistas (dois grupos de 4).

 Torneios G1

  Chaves fechadas

  Masculino – 24 tenistas

  Feminino – 16 tenistas
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 Os clubes poderão indicar 2 wild cards para tenistas que possuam a mesma sigla do clube sede. Caso 

 os convites não sejam utilizados as vagas serão completadas pela ordem do ranking. 

 Torneios G2 

  Chaves abertas.           
              
7.3. ADULTOS, SENIORES E CLASSES

 Torneios GA

  Estadual – Chaves abertas.

  Masters – Chaves fechadas com 8 tenistas (dois grupos de 4).

 Torneios G1

  Chaves abertas.

 Torneios G2

  Chaves abertas.

8. DO SISTEMA DE DISPUTA

8.1. Torneios GA

Estadual

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

 Chaves com quatro ou mais tenistas serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples.

Masters

 Os 8 tenistas inscritos com melhor ranking serão distribuídos em dois grupos de 4 jogadores que será  

 disputado pelo sistema um-contra-todos. Classificam-se dois de cada grupo para as semifinais.

8.2. Torneios G1

 Categorias Infantojuvenis, Adultos / Seniores e Classes

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

  Chaves com quatro ou mais tenistas serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples.

8.3. Torneios G2
 Categorias Infantojuvenis 
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 Chaves com três tenistas serão disputadas pelo sistema um contra todos (grupos).

  Chaves com quatro ou mais tenistas serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples. 

 Categorias Infantojuvenis – Para Torneios em sistema de Dupla Chave

 Somente as categorias 8, 9, 10, 11, 12 e 14 anos masculino e feminino, serão disputada pelo sistema  

 Dupla Chave, a partir de 4 tenistas;

 Os perdedores do primeiro jogo na Chave Principal, disputarão a “Dupla Chave”;

 Os perdedores por WO serão eliminados do torneio;

 Categorias com três inscritos serão disputadas pelo sistema de grupos de um-contra-todos.

 Categorias Adultos / Seniores e Classes

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

 Chaves com quatro ou mais tenistas serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples.

9. DO NÚMERO DE SETS E GAMES

9.1.  Categorias 8, 9 e 10 anos 

 Melhor de três sets curtos (4 games) com sistema no-ad, com set iniciando em 2 a 2 e tie-break 

 de 7 pontos se houver empate em 6 a 6. Em caso de empate de sets, será jogado um match tie- 

 break, até 10 pontos com diferença de 2 pontos.

9.2. Torneios GA

 Infantojuvenis

 Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break (até 7 pontos, com diferença de 2   

 pontos).

 Adultos, Seniores e Classes

 Os jogos serão disputados em melhor de três sets, sendo os dois primeiros sets normais. Em caso de  

 empate  em  6 a 6,   será  disputado  tie-break   (até 7 pontos, com diferença de 2 pontos). O terceiro   

 set será um super tie-break (até 10 pontos, com diferença de 2 pontos), inclusive a final.
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9.3. Torneios G1

 Infantojuvenis

 Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break (até 7 pontos, com diferença de 2  

 pontos).

  Adultos, Seniores e Classes

 Os jogos serão disputados em  melhor  de três  sets, sendo  os dois   primeiros  sets normais. Em   caso  

 de empate em 6 a 6, será disputado tie-break (até 7 pontos, com diferença de 2 pontos). O terceiro set  

 será um match tie-break (até 10 pontos, com diferença de 2 pontos), inclusive a final.

9.4. Torneios G2

 Os jogos serão disputados em melhor de três sets, sendo  os dois primeiros sets normais. Em caso de  

 empate em 6 a 6, será disputado tie break  (até 7 pontos, com diferença de 2 pontos).  O terceiro  set  

 será um match tie-break (até 10 pontos, com diferença de 2 pontos) inclusive a final

9.5. Observações

a) Caso ocorra atraso na rodada por motivo de chuva, o árbitro geral poderá excepcionalmente realizar  

 jogos em melhor  de 3 sets  curtos,   sendo os dois  primeiros sets  até 4 games,  com diferença  de 2  

 games. Em caso  de empate em  4 a 4, será   disputado tie break (até 7 pontos, com  diferença  de  2 

 pontos). O terceiro set será um match tie-break (até 10 pontos, com diferença de 2 pontos).

b) Uma rodada iniciada em um formato  de disputa  (sets normais ou curtos)  deverá ser completada  no  

 mesmo formato;

c) O tenista poderá realizar por dia no máximo dois jogos de  simples em sets normais, ou três jogos em  

 sets curtos;

d) Todo jogo iniciado em um sistema de disputa (sets normais ou sets curtos) deverá terminar no mesmo  

 sistema, mesmo em caso de transferência para outro dia.

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM GRUPOS 

10.1. 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:
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 • Número de vitórias

 • Saldo de vitórias

 • Saldo de sets

 • Saldo de games 

 • Sorteio              

 

10.2. Se após o desempate em saldo de sets ou games dois tenistas ainda   permanecerem empatados, será  

 considerado o confronto direto.

10.3. Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato: sets normais ou sets curtos.  

10.4. 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.

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

 porém  não será considerado na contagem de games.

10.6. Nos grupos, o tenista que perder por WO em qualquer rodada será automaticamente eliminado e seus  

 resultados para efeito  de  ranking  considerados  nulos.  A definição  do grupo se  dará  pelo  confronto  

 direto entre os outros dois tenistas.

11. DOS JOGOS

11.1. Os jogos serão realizados nos dias, horários e tipos de piso divulgados no Calendário de Torneios. 

11.2. Nos  torneios  onde existem  diferentes   tipos  de pisos,  os jogos da mesma  categoria   deverão  

 preferencialmente ser chamados no mesmo tipo de piso.

11.3. Os tenistas das  categorias  8, 9, 10, 11, 12 e 14 anos deverão   entrar  na  quadra até   no máximo às 

 20h30. Os tenistas  das categorias   15/16 e 17/18  poderão entrar  na quadra  após às  20h30,  assim   

 como todos os que disputarem as categorias de classes, independentemente da idade do tenista.

 • Essa restrição se aplica para as programações dos jogos em condições normais. Em casos de  
  atraso por chuva, queda de energia etc, o árbitro geral poderá reprogramar os jogos   
  considerando horários após às 20h30.
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11.4. Toda partida suspensa ou adiada por chuva, falta de  energia  elétrica   etc, terá seu   prosseguimento  

 respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida.

11.5. O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de cinco minutos.      

11.6. Os jogos serão disputados pelo sistema no-let.

11.7.     A troca de lados não poderá  ultrapassar  1 minuto e 30   segundos, exceto ao  término  de   cada   set  

 quando o tempo será de 2 minutos.

11.8. Os jogos deverão  ser   realizados   obrigatoriamente   na sede do  torneio informada no calendário  de 

 torneuos da FPT, com a presença e supervisão da arbitragem responsável.

12. DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTO

12.1. Os jogos serão programados dentro dos seguintes períodos:

 a. Sextas-feiras a partir das 15h (nas categorias infantojuvenis), sendo que a última chamada não  

  poderá ultrapassar das 20h30;

 b. Sextas-feiras a partir das 19h (nas categorias adultos,  seniores e classes),  sendo que a  última  

  chamada não poderá ultrapassar das 20h30;

 c. Aos sábados, domingos e feriados a partir das 8h00, sendo que a última chamada não poderá  

  ultrapassar das 20h30;

 d. Nos dias de semana no período noturno a partir das 19h, sendo   que a última   chamada   não  

  poderá  ultrapassar das 20h30;

 e. Em casos especiais, para tenistas infantojuvenis no período de férias  escolares,  todos os   dias      

  da semana a partir das 8h, sendo que a última chamada não poderá ultrapassar das 20h30;

 f. Em todos os casos mencionados acima, as  restrições se   aplicam   para as programações   dos  

  jogos em condições   normais. Em  casos  de atraso  por chuva, queda   de energia etc, o árbitro  

  geral poderá reprogramar os jogos considerando horários após às 20h30.

12.2. De acordo com o número de inscritos, um torneio poderá ter seu início após o primeiro dia agendado  

 no calendário.

 a. A programação de jogos, horários e informações sobre chamadas é de inteira responsabilidade  

  do árbitro geral e da organização do torneio, e deverá estar  disponibilizada   no site   48 horas  

  antes do início do torneio;             

 b. Informações sobre a programação poderão ser obtidas oficialmente no site da FPT:   

  www.tenispaulista.com.br;         

 c. No caso de remarcação de jogos por mau  tempo, é obrigação   do   jogador entrar em contato  

  com os organizadores para saber os novos horários.
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12.3. Em hipótese alguma os jogos remarcados poderão ter seu horário  antecipado em  relação à  chamada  

 inicialmente prevista.

12.4. Todos os torneios deverão ter no local das chamadas e presença dos tenistas um relógio oficial afixado  

 em local de fácil visualização.   

12.5. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para tenistas de qualquer localidade do Estado de São Paulo, 

12.6. Será declarado  perdedor o  tenista que não  se apresentar   no horário, mesmo   que não haja   quadra  

 disponível para o jogo.

12.7. O tenista deverá confirmar a presença no local destinado a esse fim, pagando  a taxa   correspondente  

 ao pegador de bolas. Caso o tenista marque presença e  não esteja presente no   horário do jogo, será  

 considerado perdedor por WO. Se estiver presente e impossibilitado de jogar, desistência.

 a. A taxa correspondente ao pegador de bolas deverá ser de no máximo R$10,00 (dez reais) por  

  tenista;

 b. Em casos de vitória  por W.O.,  a taxa cobrada do  pegador de bolas  deverá ser devolvida   ao  

  tenista.

12.8. Não é obrigatório o uso de alto-falantes para   realização  de  chamadas  ou avisos.  Os  tenistas   que  

 tenham confirmado a presença, e estiverem aguardando a hora de  entrada na quadra,  deverão   ficar  

 atentos  e    próximos do   local   destinado  para   esse fim. Nenhum  jogador poderá  alegar que   não  

 compareceu à quadra por não ter ouvido a chamada.

12.9. O tenista estará à  disposição para   a chamada  do   jogo a partir   do   momento   que   confirmar   sua  

 presença. Caso haja quadra  disponível  para  chamar   o jogo   antes do  horário   divulgado,  o  árbitro  

 deverá  informar aos jogadores que terá condições de antecipar a chamada,  considerando   um tempo  

 razoável para os tenistas se prepararem para então chamar o jogo.  

12.10. Em caso de coincidência de jogos de torneios abertos com o Interclubes, o  tenista  deverá  optar   pela  

 participação em um dos dois torneios. Não existe prioridade.

12.11. É obrigatória a liberação  da  entrada   aos tenistas e  acompanhantes, que  será   feita   pela   portaria  

 principal, ou outro local que o clube informar à FPT.

13. INTERVALO ENTRE CHAMADAS E TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS

13.1. O intervalo mínimo entre chamadas de jogos de  simples é de três horas,  ou seja, o  jogador   que tiver 

 dois jogos no mesmo dia com o primeiro marcado para às 12h, a chamada para o seguinte deverá ser  

 no mínimo para às 15h.

13.2. Em   dias   de semana,  no  período   noturno,   onde   as  chamadas são   feitas  a  partir das  19h00, 

 os organizadores só poderão chamar um jogo para cada tenista.
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13.3. Se uma partida tiver  duração  inferior a  uma  hora, o   descanso mínimo   entre   jogos será  de    30  

 minutos. Se uma  partida tiver   duração  de uma   a uma  hora  e  meia,  o descanso  mínimo  será  de  

 1 hora. Se uma partida tiver duração superior a uma hora e meia,    o descanso mínimo  será de   uma  

 hora e meia.
   
14. DA REMARCAÇÃO DE JOGOS OU CANCELAMENTO DE PROVAS

14.1. Nos casos de torneios que não têm previsão de jogos durante a semana e alguma prova não puder ser  

 terminada até o final de semana, e não houver acordo entre as partes envolvidas para uma nova  data,  

 o árbitro deverá marcar o jogo observando um prazo mínimo de 14 dias, contados a partir da data   de  

 início da categoria.

14.2. Os jogos adiados  deverão obrigatoriamente   ser realizados no prazo  máximo de 30 dias da  data   do  

 adiamento. Caso não ocorram, serão cancelados sem a necessidade de devolução do valor da inscrição.

14.3. Nos casos de cancelamento   parcial de   categorias, os tenistas    com jogos   efetivamente  terminados 

 receberão pontuação de acordo com a posição alcançada na chave cancelada.

14.4. Se houver cancelamentos até 20% do total de inscritos, a chave será realizada normalmente.

14.5. No caso de cancelamentos que atinjam  20% a  50% do total de inscritos, a chave  será   refeita.  Com    

 mais de 50% de cancelamentos a prova não será realizada e a taxa de inscrição ficará como crédito.

15. DAS PENALIDADES POR NÃO COMPARECIMENTO (WO)

15.1. O tenista tem o direito de não comparecer a dois jogos durante o ano sem sofrer perda de pontos para  

 a média de classe. A partir do terceiro WO, serão considerados como jogos realizados contando pontos  

 de derrota para efeito de média de promoção de classe; 

15.2. Não será aceito nenhum tipo de justificativa para derrota por WO;

15.3. Para o jogador vencedor por WO haverá contagem a pontuação para a média de classe equivalente   a  

 vitória para tenista da mesma classe;

15.4. Perdedores por WO no primeiro jogo não pontuarão no ranking;

15.5. Em grupos de um contra todos e o tenista que perder por  WO em qualquer  rodada  será   eliminado e  

 não terá direito aos pontos no ranking;

16. PONTUAÇÕES PARA O RANKING PAULISTA GERAL

16.1. Os campeonatos de tênis oficiais e supervisionados pela FPT recebem pontuação acrescida dos bônus,  

 exceto o Masters, para o ranking paulista geral de acordo com os seguintes grupos de classificação:
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GRUPO A Masters, Campeonato Estadual;

GRUPO 1  Campeonato Paulista Interclubes, Circuito FPT;

GRUPO 2 Torneios supervisionados.

16.2. Para efeito de ranking serão considerados os oito melhores resultados de torneios jogados no primeiro  

 semestre e os sete melhores resultados de torneios  jogados no  segundo semestre. Caso o tenista  não  

 dispute oito torneios no primeiro semestre, poderá acrescentar  a diferença na pontuação   do segundo  

 semestre;

16.3. Para efeito de bônus de vitória sobre ranqueados serão considerados todos os torneios;

16.4. Os jogadores que perderem por WO no primeiro jogo não recebem pontuação para efeito de ranking;

16.5. Em grupos de  um  contra t odos, o tenista que perder por WO  será  eliminado  e não terá  direito aos 

 pontos do ranking, somente pontuação válida para a média de classe;

16.6. A bonificação de virada será considerada até o mês de fevereiro (ranking do dia 26 de fevereiro);

16.7. Tenista que perder no  primeiro  jogo,   independentemente   da fase,  marcará  no ranking   50%   da

 pontuação da rodada;

16.8. Tenistas principiantes  que   forem  promovidos  de classe  terão a  pontuação zerada , farão parte  do  

 ranking a partir da primeira participação na nova categoria;

16.9. As categorias 8F, 8M, 9F, 9M, 12FE, 12ME, 14FE e 14ME não pontuarão para o ranking, somente para  

 a média de classes.

17. TABELA DE PONTUAÇÕES PARA O RANKING PAULISTA 

A pontuação para o ranking será de acordo com as tabelas abaixo:

Torneios com Chaves de Eliminatória Simples      

GRUPOS GA G1 G2
Campeão 1600 800 600
Vice-campeão 1200 600 450
Semifinal 720 360 270
4as de final 360 180 135
8as de final 180 90 65
16as de final 90 45 30
32as de final 45 20 15



18

REGULAMENTO PADRÃO DE TORNEIOS ABERTOS 2019

Torneios com Grupos de Um-Contra-Todos

GRUPOS GA G1 G2
Campeão 1600 800 600
Vice-campeão 1200 600 450
Terceiro colocado 720 360 270

Torneios com Duplas Chaves 

Chave Principal

CHAVE DE 64 32 16 8
Campeão 600 600 600 600
Vice-campeão 450 450 450 450
Semifinal 270 270 270 270
4as de final 135 135 135 135
8as de final 65 65 65
16as de final 30 30
32as de final 15

 
Dupla Chave (Chave da Esquerda)

CHAVE DE 64 32 16 8
Campeão 150 150 150 150
Vice-campeão 112,5 112,5 112,5 112,5
Semifinal 67,5 67,5 67,5 67,5
4as de final 33,75 33,75 33,75
8as de final 16,25 16,25
16as de final 7,5

 

•   Tenista  que  perder  no  primeiro  jogo,  independentemente  da  fase,  marcará  no ranking 50% da  

 pontuação da rodada.

18.  PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA DE CLUBES

18.1 Todos os torneios supervisionados contarão pontos para o Ranking Paulista de Clubes “Campeonato  

 Paulista 2019”. É necessário  que o tenista tenha sigla de clube filiado  para   que os   pontos  sejam  

 computados para o clube;

18.2 Tenistas perdedores no primeiro jogo não marcarão pontos para o clube;
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18.3 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

19. DOS BÔNUS

19.1. 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

19.2. Bônus por quantidade de jogadores

 9 a 16 inscritos     10% de bônus

 Acima de 16 inscritos    20% de bônus

19.3. Bônus por vitória sobre tenista 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.

19.4. Observações gerais sobre bônus:

a. Os jogadores que perderem por WO no primeiro jogo não recebe pontuação para efeito de ranking

b. Será considerada a data do ranking do encerramento das inscrições;

c. Tenistas que vencerem por WO terão direito aos bônus de vitória sobre tenista ranqueado;

d. Serão considerados bônus de vitória sobre ranqueados de todos os torneios (exceto Masters);

e. A tabela de bônus é válida para os torneios oficiais e supervisionados.
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20. DA ARBITRAGEM

20.1. A arbitragem do torneio ficará a  cargo  de um  árbitro geral,   podendo  ser  assessorado   por   árbitros 
 auxiliares, todos devidamente aprovados pela Federação Paulista de Tênis,  ficando vetada como   joga    
 dor  a sua participação no campeonato. O Árbitro   Geral poderá designar  auxiliares  para   exercer   a  
 função de   árbitros   de  cadeira,   neste caso   o árbitro não precisa ter sido aprovado no curso da FPT,  
 porém deverá ter conhecimento das regras.

20.2. Durante a realização do campeonato, o árbitro geral e   seus auxiliares são   as   autoridades   máximas 
 compepetentes para dirigir a parte técnica do torneio e têm entre suas atribuições o direito   de intervir  
 (estando ou não dentro da quadra)  em  qualquer  partida   que achar   necessário, para aplicação    das 
 regras, procedimentos e código de conduta.

20.3. O árbitro geral deverá estar sempre  presente   durante a    realização     dos jogos e completamente à 
 disposição do torneio. A falta de árbitros autorizados pela FPT   acarretará na paralisação imediata do  
 torneio.

20.4. No caso de violações de código de conduta, o árbitro  deverá informar à FPT  por e-mail a  penalidade  
 aplicada. Em casos de solicitação   da FPT, os   árbitros deverão   elaborar   relatórios   detalhando   as 
 penalidades.

20.5. O nome do árbitro geral deverá estar afixado em local visível nas dependências do local de realização  
 do torneio.

20.6. Em caso de WO, tão logo esteja  esgotado   o   prazo de tolerância   de   15 minutos,   o árbitro   deverá 
 informar ao tenista presente sua vitória por   ausência  do   adversário.   Em hipótese alguma   o árbitro  
 poderá  solicitar ou obrigar o tenista presente a esperar mais do que previsto em regulamento.

• Após a aplicação do WO pelo árbitro não é permitida a  realização do  jogo mesmo   que haja   comum    
 acordo entre os jogadores.

20.7. Em hipótese alguma serão autorizados jogos fora da sede do torneio.

21. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA

Advertência: perda de 15% do total de pontos obtidos na prova do torneio em que cometeu a infração.

Perda de Ponto: perda de 30% do total de pontos obtidos na prova do torneio em que cometeu a infração.

Perda de Game: perda de 60% do total de pontos obtidos na prova do torneio em que cometeu a infração.
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Desclassificação:  não recebe nenhuma pontuação na prova do torneio em que foi desclassificado.

Observação: Caso o jogador cometa alguma infração dentro das instalações do torneio (clube, hotel, etc.), antes, 
durante ou após o encerramento da partida, a penalização será decidida pelo departamento técnico da FPT, 
após análise do relatório enviado pelo árbitro.

22. DAS BOLAS

22.1. É obrigatório o uso de bolas oficiais que serão fornecidas pela FPT.

22.2. Os jogos das categorias 8 e 9 anos serão disputados com bolas laranjas (50% mais lenta), da categoria  
 10 anos com bolas verdes (25% mais lentas), e a partir da categoria 11 anos com bolas amarelas.

23. DA OBRIGATORIEDADE DE ÁGUA, PLACAR e PAUS DE SIMPLES

23.1. Os Clubes e Academias organizadores de torneios deverão obrigatoriamente:

a. Colocar placar em todas as quadras destinadas aos   jogos do   torneio.  Os placares serão   atualizados  
 pelos pegadores de bola ou, se na sua ausência, pelos próprios jogadores;

b. Fornecer água em todos os jogos de acordo com a necessidade dos jogadores.       
 A agua  poderá ser fornecida em garrafas, botijões térmicos, jarras, bebedouros dentro da quadra etc.
   
c. Colocar pau de simples, obedecendo ao tamanho   padrão de 1,07cm de altura e diâmetro  ou   largura  
 máxima de 7,5cm, em toda quadra onde houver jogo.

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 campeões e vices das Duplas Chaves (chave da esquerda) serão premiados com medalhas.

25. DO DIRETOR DO TORNEIO

O Diretor do Torneio poderá participar do torneio como jogador. Sua função é a de responder pela organização 
e por todos os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio.
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26. DA VALIDADE DOS JOGOS TERMINADOS      

Todo jogo efetivamente terminado, independentemente de ter sido realizado de acordo com os itens descritos 
neste regulamento será considerado válido. É de responsabilidade dos tenistas o conhecimento das regras 
e nenhum jogador poderá alegar seu desconhecimento para solicitar cancelamento de qualquer partida 
efetivamente realizada.

27. DOS CASOS OMISSOS     

Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo árbitro geral. O Departamento Técnico 
da FPT deverá ser consultado quando a arbitragem não tiver condições de chegar à conclusão para solução das 
dúvidas encontradas.

28. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTO             

Todo tenista ao fazer sua inscrição em qualquer torneio oficial ou supervisionado pela FPT, declara ter total 
conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e às normas 
oficiais da Federação Paulista de Tênis.      

Eventuais mudanças no regulamento após a publicação do calendário serão comunicadas no site da FPT.

        
São Paulo, SP, 10 de julho de 2019.

Luiz Fernando Balieiro
Presidente


