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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA – RDI Nº 001/2020 
 

AOS CLUBES FILIADOS E ACADEMIAS REGISTRADAS 
 
Prezados, 
 

Em reunião da Diretoria em 07 de agosto de 2020, o Sr. Luiz Fernando Balieiro, Presidente da Federação 

Paulista de Tênis, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas nos termos e condições do Estatuto, resolve 

determinar: 

 CONSIDERANDO que a Federação Paulista de Tênis possui entre seus fins o incentivo, aperfeiçoamento e 

difusão do tênis em todas as suas modalidades, em caráter amadorista, semiprofissional e profissional; 

 CONSIDERANDO que se encontra igualmente entre os fins da Federação Paulista de Tênis a expedição de 

normas, regras, procedimentos, códigos técnicos e legislativos que deverão ser observados e respeitados pelas 

entidades filiadas (clubes) e vinculadas (academias); 

 CONSIDERANDO que é princípio fundamental do desporto nacional a diferenciação no tratamento dado 

ao desporto profissional e não profissional, consoante as disposições do Art. 217, III da Constituição Federal e Art. 

2°, VI da Lei 9.615/98; 

 CONSIDERANDO que é obrigação da Presidência, nos termos do Art. 21, lit. p) do seu Estatuto Social 

“promover a aplicação dos meios preventivos constantes das normas da FEDERAÇÃO ou dos atos expedidos pelos 

poderes e órgãos de hierarquia superior, com o fito de assegurar a disciplina das competições desportivas”; 

 CONSIDERANDO que é dever das filiadas cumprir as disposições do Estatuto, Regimento Interno e leis 

acessórias, acatando-as e exigindo seu cumprimento (cf. Art. 34, lit. a) do Estatuto Social), e 

 CONSIDERANDO que em razão da pandemia do Corona Vírus, respeitando as disposições iniciais dos 

Decreto Municipal de São Paulo nº 59.283/2020 e Decreto Estadual SP nº 64.879/2020, e com a retomada 

gradativa atual das nossas atividades, com a importância de manter nossos filiados, colaboradores e 

administradores mais seguros possíveis evitando a transmissão e contágio do COVID-19: 

 

 RESOLVE: 

 Alterar e incluir no Regulamento de Torneios Abertos Padrão para 2020, no artigo 7 (Da Composição das 

chaves), no item 7.2 (Infantojuvenis – Torneios G1), sobre a indicação dos wild cards, para: 

 

1- Os clubes poderão indicar 2 wild cards para tenistas que possuam a mesma sigla do clube sede. 

2- As academias poderão indicar 2 wild cards para tenistas sem a necessidade da sigla da academia sede. 

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

  

Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário. 

 

São Paulo, SP, 07 de agosto de 2020. 

 

    

Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 

 


