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Ao iniciar a participação em torneios, tenistas federados recebem uma classificação técnica 

denominada CLASSE, todos os jogos são relacionados na Ficha Técnica disponível no site da FPT. 

A média para alteração de classe não está vinculada ao ranking, são pontuações distintas.  

1. CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE  

1.1 As alterações serão realizadas no final do ano, após o término dos torneios;  

1.2 Para promoções são necessários 15(quinze) jogos pontuados para as categorias 

infantojuvenis, e 10 (dez) jogos para as categorias adultos, seniores e classes com média mínima 

6,50;  

1.3 Tenistas que encerrarem a participação nos torneios e atingirem a média e números de jogos 

necessários terão garantido a promoção no final do ano. Essa média será "congelada" e 

considerada para a promoção. Os tenistas poderão continuar jogando até o final do ano com a 

garantia da promoção.  

IMPORTANTE: as alterações das classes (exceto principiantes) são feitas anualmente, porém, a 

Diretoria Técnica da FPT pode, a qualquer tempo, independentemente do número de jogos 

realizados, alterar a categoria de qualquer tenista, se assim julgar necessário, para a 

manutenção do equilíbrio entre as classes.  

2. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PARA AS CATEGORIAS PRINCIPIANTES 

Até o mês de julho, os tenistas das categorias principiantes, que após a realização de 7 (sete) ou 

mais jogos pontuados obtiverem média 6,50 ou acima serão automaticamente promovidos para 

a categoria imediatamente superior.  

A partir de 01 de agosto o tenista em condições de promoção deverá solicitar a alteração de 

classe, caso haja interesse na promoção. 

 

3. O QUE É JOGO PONTUADO 

3.1 É uma partida realizada onde houve perda ou ganho de pontos.  

3.2 Vitórias sobre jogadores de classe abaixo ou derrotas para jogadores de classe acima, são 

considerados jogos realizados, porém não pontuados.  

4. DERROTA POR AUSÊNCIA (WO)  

Durante o ano o jogador tem o direito de faltar a 2 (dois) jogos. A partir da 3ª falta (WO) o jogo 

é considerado como derrota para jogador de sua categoria técnica (mesma classe).  
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5. PONTUAÇÃO PARA JOGOS NAS CATEGORIAS DE IDADES  

Vitória sobre jogador da mesma classe    07 pontos  

Vitória sobre jogador de 1 classe acima    08 pontos  

Vitória sobre jogador de 2 classes acima   10 pontos  

Vitória sobre jogador de 3 classes acima   12 pontos  

Vitória sobre jogador de 4 classes acima   14 pontos  

Vitória sobre jogador de 5 classes acima   16 pontos  

Vitória sobre jogador de classe abaixo    Jogo nulo  

Vitória por WO sobre qualquer classe    07 pontos  

Derrota para jogador da mesma classe    05 pontos  

Derrota para jogador 1 classe abaixo   04 pontos  

Derrota para jogador 2 classes abaixo   02 pontos  

Derrota para jogador 3 classes abaixo   00 pontos 

Derrota para jogador 4 classes abaixo menos   - 02 pontos  

Derrota para jogador 5 classes abaixo menos   - 04 pontos  

Derrota por WO para qualquer classe     05 pontos (a partir do 3º jogo) 

Derrota para jogador de classe acima    Jogo nulo  

6. PONTUAÇÃO PARA JOGOS NAS CATEGORIAS DE CLASSES  

Vitória sobre jogador da mesma classe   07 pontos  

Vitória sobre jogador de classe acima    08 pontos  

Vitória sobre jogador de classe abaixo   07 pontos  

Vitória por WO sobre qualquer classe    07 pontos  

Derrota para jogador da mesma classe    05 pontos  

Derrota para qualquer classe abaixo    05 pontos  

Derrota por WO para qualquer classe    05 pontos (a partir do 3º jogo)  

Derrota para classe acima    jogo nulo 
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7. COMO É CALCULADA A MÉDIA  

Para efeito de cálculo da média são somados os pontos obtidos, dividindo-se pelo número de 

jogos pontuados (jogos com troca de pontos), chega-se à pontuação total que, de acordo com a 

tabela abaixo, permite que se promova ou mantenha o tenista na classe.  

8. MÉDIAS PARA PROMOÇÃO 

Serão promovidos:  

Uma classe  tenistas com média de 6,50 a 7,50;  

Duas classes  tenistas com média de 7,51 a 8,50;  

Três classes  tenistas com média de 8,51 a 9,50;  

Quatro classes  tenistas com média acima de 9,51.  

9. TENISTAS ESTACIONÁRIOS  

9.1 Tenistas infantojuvenis que não realizarem 15 (quinze) jogos pontuados e adultos, seniores 

e classes que não realizarem 10 (dez) jogos pontuados serão considerados estacionários.  

9.2 Não haverá rebaixamento de classe 

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2021 

 

Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 

 

 


