
 
 

 

CIRCUITO YCP SERIES / NEXT GEN FINALS 

1. DO CIRCUITO 

O Circuito 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. DAS CATEGORIAS 

11M, 11F, 12M, 12F, 12MP e 14MP   pontuarão somente para o ranking da FPT 

14F, 14M, 16F, 16M, 18F e 18M   pontuarão para o ranking da FPT e para o ranking exclusivo do   

Circuito de classificação para o Next Gen Finals. 

3. DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

3.1 Etapas Classificatórias 

As quatro primeiras etapas serão disputadas pelo sistema dupla chave (exceto 16 e 18 anos ) ; a quinta 

etapa será disputada pelo sistema de eliminatória simples , chave única de 13 a 18 anos; 

As chaves das etapas serão abertas. 

3.2 Next Gen YCP Finals (Masters) 

Será disputado em chave única fechada, sistema eliminatória simples, para tenistas das categorias de 

14 a 18 anos masculino e feminino. 

Masculino 29 melhores do ranking do Circuito YCP Series inscritos e o campeão da 5ª etapa ; 2 

WC : 1 indicado pela FPT e 1 pelo YCP 

Feminino 21 melhores do ranking do Circuito YCP Series inscritas e a campeã da 5ª e 2 WC : 1 

indicada pela FPT e 1 pelo YCP 

 

14 e 16  anos  

Masculino Classificam-se os 10 primeiros do ranking exclusivo do Circuito YCP Series das 4 

primeiras etapas. 

Feminino Classificam-se as 7 primeiras do ranking exclusivo do Circuito YCP Series das 4 

primeiras etapas. 

18 anos masculino e feminino 

Masculino Classificam-se os 9 primeiros do ranking exclusivo do Circuito YCP Series das 4 

primeiras etapas  

Feminino Classificam-se as 7 primeiras do ranking exclusivo do Circuito YCP Series das 4 

primeiras etapas 

 

 



 
 

4. DO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DOS CABEÇAS DE CHAVE 

Na primeira Etapa será considerado o ranking da FPT e nas demais o ranking exclusivo da Circuito YCP 

Series. 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA ENTRADA NO NEXT GEN YCP FINALS (Masters) 

Em caso de empate a vaga ficará para o tenista com melhor campanha no Circuito, na seguinte ordem 

de importância: campeão, vice-campeão, semifinalista e assim sucessivamente. 

 
6. DA PREMIAÇÃO 
 
Todos os campeões e vice serão premiados com troféus. 
 
Next Gen YCP Finals (Masters) 

Categorias 14 e 16 anos incompletos masculino e feminino: 
 
1 set de corda para perdedores em 8as de final 
1 set de corda e um tudo de bolas para perdedores em 4as de final 
2 sets de cordas e 6 tubos de bolas para perdedores em semifinal 
1 Raquete performance para os vices-campeões 
2 Raquetes performance para os campeões 
 
A partir de 16 anos completos masculino e feminino : 
 
Perdedores em 8as de final R$ 120,00  
Perdedores em 4as de final R$ 150,00  
Perdedores em semifinal R$ 400,00 
Vice    R$ 1.200,00 
Campeão    R$ 2.440,00 
 

• A premiação foi distribuída obedecendo ao Decreto nº 7984 de 8/4/2013 , Lei Pelé. 
 


