
 



REGULAMENTO TORNEIOS MASTERS 2020 – 1 
 

 

 

 

SUMÁRIO 
1. DO CAMPEONATO ............................................................................................................... 2 

2. DO SISTEMA DE DISPUTA .................................................................................................... 2 

3. DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS .......................................................................................... 2 

4. DO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DOS CABEÇAS DE CHAVE .................................................... 2 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA ENTRADA NO MASTERS ........................................... 2 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NOS GRUPOS DE UM-CONTRA-TODOS ..................................... 2 

7. DAS CHAMADAS .................................................................................................................. 3 

8. DAS INSCRIÇÕES .................................................................................................................. 4 

9. DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES ................................................................................... 4 

10.DO NÚMERO DE SETS E GAMES ........................................................................................... 4 

11.DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA GERAL ......................................................... 4 

12.TABELA DE PONTUAÇÃO MASTERS ..................................................................................... 5 

 

 

  



REGULAMENTO TORNEIOS MASTERS 2020 – 2 
 

 

1. DO CAMPEONATO 

O Masters 2020 terá a supervisão técnica da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e será 

regido pelo presente Regulamento, em consonância com as regras oficiais adotadas pela 

FPT e o REGULAMENTO PADRÃO PARA TORNEIOS ABERTOS 2020 sendo aplicado às 

categorias masculinas e femininas. 

2. DO SISTEMA DE DISPUTA 

Será disputado pelo sistema de grupos de um-contra-todos, como segue: 

Os 8 tenistas serão divididos em dois grupos de 4 jogadores, um-contra-todos. 

Classificam-se dois de cada grupo para as semifinais. 

3. DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 

3.1 Os grupos serão fechados, compostos de 08 tenistas, divididos em 2 grupos de 4 

jogadores; 

3.2 Serão realizadas as categorias que tiverem o mínimo de 3 tenistas; 

3.3 Participarão os tenistas inscritos com melhor colocação no Ranking Paulista na data 

de encerramento das inscrições; 

3.4 Somente tenistas com participação em 2(dois) torneios supervisionados da 

categoria em disputa, exceto interclubes, poderão participar do Masters. 

4. DO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DOS CABEÇAS DE CHAVE 

Serão selecionados de acordo com o Ranking Individual Paulista. 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA ENTRADA NO MASTERS 

Em caso de empate a vaga ficará para o tenista com maior número de títulos no ano, na 

seguinte ordem de importância: campeão, vice-campeão, semifinalista e assim 

sucessivamente. 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NOS GRUPOS DE UM-CONTRA-TODOS 

6.1 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: 

Nas provas em grupos, onde houver a necessidade de classificação de um ou 

dois tenistas para a próxima fase do torneio, deverão ser aplicados os seguintes 

critérios para seleção desses jogadores:  

1. Maior número de vitórias;  
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2. Maior número de partidas disputadas (Ex: casos de desistência);  

3. Resultado do confronto direto, se somente dois tenistas estiverem 

empatados.  

Caso sejam três jogadores empatados, teremos:  

i. Se cada um dos tenistas tiver o mesmo número de vitórias, o tenista que 
tiver jogado menos partidas será automaticamente eliminado e o primeiro 
classificado desse grupo será o vencedor do confronto direto entre os dois 
tenistas restantes.  

ii. Maior saldo de sets (caso os 03 jogadores tenham saldo diferente, será 
determinado automaticamente o 1º, 2º e 3º colocados. Caso dois tenham o 
mesmo saldo ir para o item (iv));  

iii. Maior saldo de games (caso os 03 jogadores tenham saldo diferente, será 
determinado automaticamente o 1º, 2º e 3º colocados. Caso dois tenham o 
mesmo saldo ir para o item (iv);  

iv. Se ao aplicarmos (i), (ii) ou (iii), encontrarmos o primeiro ou o terceiro 
colocado, deverá ser considerado o confronto direto entre os dois tenistas 
restantes; 

v. Os casos onde ainda persistir o empate, após a aplicação dos procedimentos 
acima, serão decididos por sorteio.  

 

6.2 Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato: sets normais ou sets 

curtos. 

6.3 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. 

6.4 Para efeito de contagem para desempate, o match tie-break será considerado como 

um set para cálculo do saldo de sets e também como um game para cálculo do saldo 

de games. 

6.5 Nos grupos, o tenista que perder por WO em qualquer rodada será 

automaticamente eliminado e seus resultados para efeito de ranking considerado 

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

tenistas. 

7. DAS CHAMADAS 

A programação dos jogos estará disponível no site da FPT – www.tenispaulista.com.br, 

48 horas antes do início da competição. 

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


REGULAMENTO TORNEIOS MASTERS 2020 – 4 
 

 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

8.1 As inscrições serão efetuadas on-line pelo site da FPT: www.tenispaulista.com.br 

8.2 A taxa de inscrição será de R$120,00. 

9. DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

O cancelamento de inscrição poderá ser feito por telefone diretamente na FPT até as 

16h30 do dia seguinte do encerramento das inscrições.  

10. DO NÚMERO DE SETS E GAMES 

10.1 Os jogos serão disputados pelo sistema no-let.  

10.2 Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo os 2 primeiros sets 

normais, com “Tie Break” (até 7 pontos), e o terceiro set um “Match Tie Break” (até 

10 pontos), inclusive as finais; 

10.3 Caso ocorram atrasos na rodada por motivos de chuva, o árbitro geral poderá 

excepcionalmente realizar jogos em "SETS CURTOS". 

• A rodada iniciada em um formato de disputa (sets normais ou curtos) deverá 

ser completada no mesmo formato; 

10.4 O tenista poderá realizar por dia no máximo 2 jogos de simples em melhor de 3 

sets normais ou 3 jogos em sets curtos. Logo que a rodada estiver normalizada nos 

seus horários inicialmente previstos, os jogos obrigatoriamente deverão ser 

realizados em sets normais; 

10.5 Todo jogo iniciado com um sistema de disputa (sets normais ou curtos), deverá 

ser terminado no sistema que foi iniciado, mesmo em caso de transferência para 

outro dia.  

11. DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA GERAL 

O Campeonato distribuirá a pontuação de Grupo A para o ranking oficial da FPT, sem 

bonificação.  

 

 

 

http://www.tenispaulista.com.br/
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12. TABELA DE PONTUAÇÃO MASTERS 

GRUPO GA 

Campeão 1600 

Vice-campeão 1200 

Semifinal 720 

4as. de final 360 

8as. de final 180 

SISTEMA DE DISPUTA: 

COM 8 INSCRITOS 
1ª Fase - Round Robin 
Será dividido em (2) grupos com 4 jogadores cada, denominados Grupo 1 e 2, 
classificando-se os 2 primeiros de cada grupo. 
2ª Fase - Semifinais. 
Jogo 1: 1º colocado grupo 1 vs 2º colocado grupo 2 
Jogo 2: 1º colocado grupo 2 vs 2º colocado grupo 1 
3ª Fase - Final. 
Vencedor do Jogo 1 vs Vencedor do jogo 2 
 
Obs.: Os jogadores que não se classificarem para as semifinais, terá a sua 
pontuação de 4as e/ou 8as. de final conforme sua classificação (confronto direto) 
dentro do seu próprio Grupo (Round Robin). 
 

COM 7 INSCRITOS 
1ª Fase - Round Robin 
Será dividido em (2) grupos com 3 jogadores no Grupo 1 e 4 jogadores no Grupo 
2, classificando-se os 2 primeiros de cada grupo. 
2ª Fase - Semifinais. 
Jogo 1: 1º colocado grupo 1 vs 2º colocado grupo 2 
Jogo 2: 1º colocado grupo 2 vs 2º colocado grupo 1 
3ª Fase - Final. 
Vencedor do Jogo 1 vs Vencedor do jogo 2 
 
Obs.: Os jogadores que não se classificarem para as semifinais, terá a sua 
pontuação de 4as e/ou 8as. de final conforme sua classificação (confronto direto) 
dentro do seu próprio Grupo (Round Robin). 
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COM 6 INSCRITOS 
1ª Fase - Round Robin 
Será dividido em (2) grupos com 3 jogadores cada, denominados Grupo 1 e 2, 
classificando-se os 2 primeiros de cada grupo. 
2ª Fase - Semifinais. 
Jogo 1: 1º colocado grupo 1 vs 2º colocado grupo 2 
Jogo 2: 1º colocado grupo 2 vs 2º colocado grupo 1 
3ª Fase - Final. 
Vencedor do Jogo 1 vs Vencedor do jogo 2 
 
Obs.: Os jogadores que não se classificarem para as semifinais, terá a sua 
pontuação de 4as de final conforme sua classificação dentro do seu próprio 
Grupo (Round Robin). 

 
COM 5, 4 e 3 INSCRITOS 

Fase única - Round Robin 
Será disputado em Grupo único, com pontuação conforme abaixo: 

 

GRUPO ÚNICO 5 4 3 

Campeão 1600 1600 1600 

Vice-campeão 1200 1200 1200 

3º colocado 720 720 720 

4º colocado 360 360  

5º colocado 180   

 
 
 

São Paulo, 01 de janeiro de 2020. 

 
Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 


