
 

 

  



 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS OFICIAIS E SUPERVISIONADOS 2021 

Todos os torneios terão supervisão técnica da FPT e serão regidos pelos Regulamentos: Padrão 

de Torneios Abertos, Masters , Kids , Copa Next Gen e Copa FPT Tennis International Experience. 

 
REQUISITOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS 

 
1. TORNEIOS ORGANIZADOS PELA FPT 

GRUPO A , GRUPO I,  KIDS , COPAS NEXT GEN  E COPA FPT TENNIS INTERNATIONAL EXPERIENCE  

a)   Será utilizada a bola oficial fornecida pela FPT; 

b) A designação da equipe de arbitragem (árbitro geral e auxiliares) será feita pelo 

Departamento de Arbitragem da FPT.  

c) As despesas com honorários, alimentação e transporte da equipe de arbitragem será de 

acordo com tabela e responsabilidade da FPT; 

d) Premiação para campeões e vices (troféus obrigatoriamente) são de responsabilidade da 

FPT; 

e) Haverá repasse financeiro de R$ 25,00 por inscrição para o Clube/Academia. O acerto será 

feito semanalmente, após o início dos jogos, de acordo com o Calendário de Torneios; 

f)    Para a realização de torneios GA/ G1, o Clube/Academia deverá disponibilizar a quantidade 

mínima de 06 quadras, sextas-feiras das 14h até o término da última chamada, sábados, 

domingos e feriados das 08h00 até o término da última chamada, sala de Arbitragem, 

equipamentos de quadra (paus de simples, placares, mesas , cadeiras , guarda-sóis , cadeiras de 

juiz),  zeladores de quadras, restaurante/lanchonete, vestiários e estacionamento; 

g) As bolas usadas nos jogos serão cedidas para o clube/academia 

2. TORNEIOS G2 ORGANIZADOS PELOS CLUBES E ACADEMIAS FILIADOS NA FPT 

a)  Será utilizada a bola oficial fornecida pela FPT; 

a) A designação da equipe de arbitragem (árbitro geral e auxiliares) dos torneios será feita pelo 

Departamento de Arbitragem da FPT 

b) As despesas com honorários da equipe de arbitragem será de acordo com tabela da FPT, até 

19 inscritos fica sob responsabilidade do organizador assim como despesas de alimentação 

da equipe de arbitragem; 

c) Premiação para campeões e vices (troféus obrigatoriamente), são de responsabilidade dos 

organizadores; 
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d) Haverá repasse financeiro de R$ 50,00 por inscrição para o Clube/Academia. O acerto será 

feito semanalmente, após o início dos jogos, de acordo com o Calendário de Torneios; 

e) Para a realização de torneios G2 Eliminatória Simples, o Clube/Academia deverá 

disponibilizar a quantidade mínima de 04 quadras, sextas-feiras das 14h00 até o término da 

última chamada, sábados, domingos e feriados das 08h00 até o término da última chamada 

e demais dias da semana a partir das 14h00, sala de Arbitragem, equipamentos de quadra 

(paus de simples, placares, mesas, cadeiras ,  

guarda-sóis, cadeiras de juiz), zeladores de quadra, restaurante/lanchonete, vestiários e 

estacionamento;  

f)    As bolas usadas nos jogos serão cedidas para o clube/academia 

 

3. TORNEIOS G2 ORGANIZADOS PELOS CLUBES E ACADEMIAS CADASTRADOS NA FPT 

a) Será utilizada a bola oficial fornecida pela FPT; 

b) A designação da equipe de arbitragem (árbitro geral e auxiliares) dos torneios será feita pelo 

Departamento de Arbitragem da FPT 

c) As despesas com honorários da equipe de arbitragem será de acordo com tabela da FPT, até 

19 inscritos fica sob responsabilidade do organizador; 

d) Premiação para campeões e vices (troféus obrigatoriamente), são de responsabilidade dos 

organizadores; 

e) Haverá repasse financeiro de R$ 25,00 por inscrição para o Clube/Academia. O acerto será 

feito semanalmente, após o início dos jogos, de acordo com o Calendário de Torneios; 

f) Para a realização de torneios G2 Eliminatória Simples, o Clube/Academia deverá 

disponibilizar a quantidade mínima de 04 quadras, sextas-feiras das 14h00 até o término da 

última chamada, sábados, domingos e feriados das 08h00 até o término da última chamada 

,  sala de Arbitragem, equipamentos de quadra (paus de simples, placares, mesas, cadeiras e 

guarda-sóis),  zeladores de quadra, restaurante/lanchonete, vestiários, estacionamento etc 

4. TORNEIOS G3 ORGANIZADOS PELOS CLUBES/ACADEMIAS/CONDOMÍNIOS/PROJETOS     

SOCIAIS LIGAS E ORGANIZADORES 

a) Os clubes, academias, condomínios, projetos sociais , ligas e organizadores poderão realizar  

torneios válidos para o ranking FPT, média de classe e  UTR; 

b) A solicitação dos torneios deverá ser encaminhada ao  Departamento Técnico da FPT 

(marcelo@tenispaulista.com.br) 30 dias antes do início para aprovação; 

c) As categorias deverão ser as mesmas adotadas pela FPT; 
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d) A FPT será responsável somente pela confecção das chaves;    

e) As inscrições serão pagas diretamente ao organizador, não haverá cobrança de percentual 

sobre as inscrições, o valor arrecadado com inscrições é 100% dos organizadores; 

f) Os organizadores deverão efetuar as inscrições via sistema das FPT até 11 dias antes do início 

dos jogos; 

g) Os organizadores serão responsáveis pelo valor da taxa de inscrição, arbitragem, 

programação dos jogos, bolas, troféus, brindes e lançamento dos resultados no sistema da 

FPT; 

h) Os torneios serão pontuados para o ranking da FPT (sem bonificação), UTR e média de classe 

i) Pontuação para o ranking da FPT 

G3  

Campeão         20 

Vice                  15 

Semi                 10 

Quartas           05 

Oitavas            03 

16as.                02 

32as.                01 

 

5.       REQUISITOS PARA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS G2 NACIONAIS CBT INFANTOJUVENIS  

 

a) O  Clube ou Academia filiada à FPT que pretender realizar torneios G1 ou G2 do calendário 

da CBT - Confederação Brasileira de Tênis, deverá solicitar a data da realização do torneio 

junto a FPT via e-mail, com 70 dias de antecedência.  

b) A FPT, após a análise da data pretendida, encaminha o pedido a CBT para que seja 

disponibilizada no calendário.  

c) O valor total das inscrições será integralmente da FPT. 

d) Para solicitação da data de torneio o organizador, Clube ou Academia filiada à FPT, deverá 

obedecer às normas descritas no “Anexo 9” do Regulamento Infantojuvenil 2021 da CBT que 

serão de inteira responsabilidade do organizador. 
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OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO MARKETING/COMUNICAÇÃO DA FPT 

 

Exigências que precisam ser cumpridas pelos organizadores (Clube/Academia) dos torneios: 

Assegurar a liberação no Clube/Academia para a realização de ações promocionais de 

patrocinadores do evento indicados pela FPT; 

a)  Assegurar espaço no Clube/Academia para a exposição de patrocinadores do evento 

indicados pela FPT; 

b) Assegurar espaço no Clube/Academia para a montagem de estandes de patrocinadores do 

evento indicados pela FPT; 

c) Assegurar a entrada da equipe de produção de eventos da FPT antes do início do evento para 

levantamento de informações e instalação de equipamentos e peças de comunicação; 

d) Garantir a FPT e aos patrocinadores do evento indicados por ela, o uso na produção de peças 

ou materiais de endomarketing, promoção ou publicitários – mercadológicos ou 

institucionais: 

• O direito de entrevistar, gravar, filmar e fotografar o evento; 

• A cessão dos direitos autorais de fotos e vídeos produzidos no evento; 

• Promover ações de sustentabilidade na sede do evento; 

• Aplicar as marcas da FPT e patrocinadores e apoiadores indicados pela FPT no evento, nas 

peças de comunicação e mídia, como: backdrops, banners, rede social 

• Mencionar a FPT e os patrocinadores/apoiadores do evento em toda e qualquer ação de 

divulgação do evento nos canais próprios. 

e) Compartilhar com a área de Comunicação e Marketing da FPT 

(atendimento@tenispaulista.com.br) toda e qualquer foto/vídeo produzido durante o 

torneio, até 2 dias depois do término do evento, para que a FPT possa utilizar o material em 

suas publicações (website e redes sociais). 

 

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2021 

 
Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 
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