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COPA FPT – TENNIS INTERNATIONAL EXPERIENCE KIDS E INFANTOJUVENIL 

 

1. DO CAMPEONATO 

Os torneios terão a supervisão técnica da FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS e serão regidos pelo presente 
Regulamento, em consonância com as regras oficiais adotadas pela FPT e o REGULAMENTO PADRÃO PARA 
TORNEIOS ABERTOS. 
 
1.1 Somente tenistas com participação no mínimo em 4 (quatro) torneios supervisionados (GA, G1 , G2 
e interclubes) da categoria em disputa poderão participar da chave principal ou qualifying.  

1.2 Para participar da COPA FPT – TENNIS INTERNATIONAL EXPERIENCE KIDS E INFANTOJUVENIL é 
necessário estar cadastrado na FPT e na CBT com sigla do Estado de São Paulo.  

 

2. DAS CATEGORIAS 

Até 10 anos (masculino e feminino) 

Até 14 anos (masculino e feminino) 

Até 18 anos (masculino e feminino) 

3. DA FORMA DE DISPUTA 

As chaves principais serão pelo sistema de eliminatória simples compostas de 48 tenistas como segue, 
considerando o ranking da data de encerramento das inscrições: 

3.1   Até 10 anos masculino e feminino 

30 primeiros inscritos do ranking de 10 anos 

10 primeiros inscritos do ranking de 9 anos 

3 primeiros inscritos do ranking de 8 anos 

4 tenistas do quali 

1 WC da FPT 

* Caso as vagas não sejam preenchidas, serão completadas como segue: 
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- Tenistas inscritos do ranking de 10 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 9 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 8 anos.                    

                
3.2 Até 14 anos (masculino e feminino) 

10 primeiros inscritos do ranking de 11 anos 

10 primeiros inscritos do ranking de 12 anos 

25 primeiros inscritos do ranking de 14 anos 

2 tenistas do quali  

1 WC da FPT 

* Caso as vagas não sejam preenchidas, serão completadas como segue: 

- Tenistas inscritos do ranking de 14 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 12 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 11 anos. 

3.3  Até 18 anos (masculino e feminino) 

20 primeiros do ranking de 16 anos 

25 primeiros do ranking de 18 anos 

2  tenistas do quali  

1 WC da FPT 

* Caso as vagas não sejam preenchidas, serão completadas como segue: 

- Tenistas inscritos do ranking de 18 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 16 anos. 

- Tenistas inscritos do ranking de 14 anos. 
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3.4 A chave do qualilying será aberta 

4 . DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

R$ 225,00 com anuidade paga. 

R$ 295,00 com anuidade não paga. 

Tenistas, filhos de professores de tênis, não serão isentos da taxa de inscrição.  

5. DO NÚMERO DE SETS E GAMES 

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

 
6. DA PREMIAÇÃO 
 
Os campeões irão compor o TIME FPT. 
 
6.1 O Departamento Técnico da FPT será o responsável em elaborar as datas/torneios, juntamente com 
os responsáveis: pais e treinadores. 
 
Até 10 anos Passagem aérea , inscrição em um torneio Ten Pro e Travel Coach, até 15/12/21  
Até 14 anos Passagem aérea , inscrição em um torneio Tennis Europe (G5) ou Eddie Herr/Orange 

Bowl e Travel Coach, até 15/12/21 
Até 18 anos Passagem aérea , inscrição em um torneio ITF Juniors na América do Sul (G5) e Travel 

Coach, até 15/12/21 

 
7. DA COMPOSIÇÃO DO TIME FPT 
 
7.1  Critério para vagas no Time FPT  
 
• Os campeões de cada categoria terão gratuidade na passagem aérea, taxa inscrição e 
acompanhamento do Travel Coach/ FPT (vide item 7.7) 
 
7.2  Os demais interessados em participar do time FPT poderão efetuar a inscrição, seguindo as condições 
abaixo: 
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• Limite de 5 tenistas no masculino e 5 no feminino por ordem de inscrição confirmada (pagamento da 
taxa de acompanhamento do Travel Coach)/ FPT 
 
7.3  Ultrapassando o número limite as vagas serão distribuídas como segue, pela ordem: 
 
a) melhor colocação no torneio. 
b) melhor ranking da data do encerramento das inscrições;  
c) confronto diretos nos torneios supervisionados e oficiais da FPT; 
d) sorteio. 
 
7.4  As despesas correrão por conta dos tenistas. 
 
7.5 A FPT não se responsabiliza pela aceitação dos tenistas nos torneios 
 
7.6 Os tenistas serão responsáveis pelas filiações na ITF (www.itfttennis.com) , Tennis Europe 
(www.tenniseurope.org) , Ten Pro (www.ten-pro.nl) e outros; documentação para as viagens e  inscrições 
em todos os torneios,  a FPT fica isenta dessas atribuições. 
 
7.7 A data limite de pagamento da taxa do Travel Coach (confirmação da inscrição/vaga) será determinada 
pela FPT.  
O acompanhamento do Travel Coach se dará somente se houver a confirmação (pagamento do Time FPT) 
de no mínimo 8 tenistas  
 
7.8  Os Travel Coaches (1 ou 2) serão designados pela FPT 
 
8. DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo Departamento Técnico da FPT  
Caso a pandemia persista e as viagens não forem permitidas serão adiadas para o próximo ano.  
Os premiados que subirem de categorias receberão passagem e inscrição para torneio à sua escolha, sem 
acompanhamento. 
 

São Paulo, 01 de janeiro de 2021 

 

Luiz Fernando Balieiro 

http://www.ten-pro.nl/


 

Presidente 
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