
 
                          

_________________________________________________________________________________________________ 

 Rua João Adolfo, 118 - Conj. 301 / 501 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01050-020 - Tel.: (11) 5090-6688 
website: www.tenispaulista.com.br 

 
 

VI COPA DAMAS – 2019 
 

1. Departamento Técnico do Torneio 
 

Diretor do Torneio: Geraldo Petit  
Árbitro Geral: Lauro Nishiura 
 
O presente regulamento tem por objetivo normatizar a VI COPA DAMAS – 2019, 
e levar para as jogadoras do Departamento de Damas da FPT, mais uma opção 
de disputa e confraternização esportiva. A VI COPA DAMAS – 2019 será 
gratuita para as jogadoras já cadastradas no Depto. de Damas e em dia com a 
taxa semestral do Depto.  

 
2. Calendário 

 
2.1 Os jogos serão realizados no Clube Atlético Indiano 
2.2 O torneio irá obedecer ao cronograma abaixo: 

 

Abertura das inscrições 20 de junho 

Encerramento das inscrições 02 de julho 

Cancelamento da inscrição ou troca de parceira 05 de julho às 12h 

Divulgação das chaves e programação 11 de julho às 12h 

Início dos jogos 17 de julho às 09h 

Cerimônia de Encerramento e Premiação 17 de julho às 16h 

 
3. Categorias 

 
3.1 A copa será realizada nas seguintes categorias: 

Damas A 
Damas B 
Damas C 
Damas D 

 
3.2 Não há necessidade das duas jogadoras de uma mesma dupla pertencerem 

ao mesmo clube; 
3.3 Caso alguma participante da dupla inscrita seja ranqueada em categoria 

superior ao da sua inscrição, a dupla será automaticamente transferida para 
a categoria do seu ranking. 
Não será permitida a participação dos duas jogadores em categoria superior, 
ou inferior, ex: 

Jogadora Cat. A + Jogadora Cat. B = Disputa na Cat. A 
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4. Inscrições 
 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas por uma jogadora da dupla, junto à 
Federação Paulista de Tênis, SOMENTE pelo WhatsApp do Sr. Lauro 
Nishiura – 11 94529 0202, dentro do prazo estipulado no cronograma 
descrito neste regulamento. 

4.2 Na mensagem deverá constar o nome de ambas as jogadoras, número de 
registro FPT e a categoria em disputa. A inscrição será validada após a 
confirmação do Sr. Lauro Nishiura 

4.3 O ato de inscrição torna as participantes concordantes com presente 
regulamento e com os regulamentos da modalidade de tênis e o seu código 
de conduta. 

4.4 Em caso de desistência por qualquer motivo, será permitida a troca de 
parceira até 05 de julho, desde que a nova jogadora pertença ao Depto. de 
Damas e esteja na categoria em questão (ou inferior) ex: 

4.5 Dupla Cat. B (Pode ser substituída por jogadora B ou C); 
 

5. Classificação 
 

5.1 Todas as atletas deverão estar inscritas no Depto de Damas – FPT.  
 

6. Composição Das Chaves 
 

6.1 As chaves serão compostas com o mínimo de 4 (quatro) duplas. 
6.2 Serão disputadas em chaves conforme critérios da FPT, com os seguintes 

números de cabeças. 
Chave de 4                                 1 cabeça 
Chave de 8                                 2 cabeças 
Chave de 16                               4 cabeças 

 
6.3 Para adoção das cabeças de chave, será considerada a somatória da média 

simples da pontuação de ambas as jogadoras no Circuito Damas 2019 
Ex: 

Dupla 1 = 20 + 23  = 43 pontos (cabeça 1) 
Dupla 2 = 16 + 18  = 34 pontos (cabeça 2) 
Dupla 3 = 14 + 13  = 27 pontos (cabeça 3) 

 
6.4 A VI Copa Damas – 2019 será disputada em chave com repescagem para as 

duplas derrotadas na primeira rodada.  
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Ex: 

 
 

7. Sorteio Das Chaves 
  

7.1 O sorteio das chaves será feito pelo Departamento Técnico. 
 

8. Premiação 
 

8.1 Serão oferecidas medalhas para as duplas campeãs e vices da Chave 
Principal e campeã da Chave da Repescagem. 

 
9. Disposições Gerais 

 
9.1 A dupla que for derrotada por não comparecimento à partida (W.O.), perderá 

direito ao prêmio que  
9.2 As partidas serão disputadas em um único set, no sistema NO-AD e NO-LET, 

com Tie Break; 
9.3 Cada dupla participará de no mínimo duas partidas; 
9.4 Será observada a tolerância de 15 minutos em relação ao horário marcado 

do confronto, para a aplicação do W.O. 
9.5 As decisões da Comissão Organizadora são soberanas. 

 
Depto. de Damas 

Junho 2019 


