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1. DO CAMPEONATO 

 O Masters 2021 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 2021 sendo aplicado às categorias masculinas e femininas.  

2 DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 

a) Os cabeças-de-chave das categorias Kids, Infantojuvenis, Adultos, Seniores e Classes serão 
selecionados pelo ranking da FPT; 

b) Para a confecção das chaves será utilizado o ranking da data de encerramento das inscrições ; 

c) As chaves serão fechadas compostas de 3 a 5 tenistas em grupos e de 6 a 8 tenistas em sistema 
dupla eliminatória; 

 

3.  DO SISTEMA DE DISPUTA  

Será disputado pelo sistema dupla eliminatória: os tenistas serão divididos em duas chaves de 4 tenistas, 
onde os vencedores avançam e os perdedores são posicionados na chave de trás. Os quatro classificados 
na 1ª fase disputarão as semis e finais. 

 

4.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA ENTRADA NO MASTERS  

Em caso de empate a vaga ficará para o tenista com maior número de títulos no ano, na seguinte ordem 
de importância: campeão, vice-campeão, semifinalista e assim sucessivamente.  

5.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE NOS GRUPOS DE UM-CONTRA-TODOS  

a) Maior número de vitórias;  

b) Maior número de partidas disputadas (Ex: casos de desistência);  

c) Resultado do confronto direto, se somente dois tenistas estiverem empatados.  

5.1  Em caso de três jogadores empatados, teremos:  

a) Se cada um dos tenistas tiver o mesmo número de vitórias, o tenista que tiver jogado menos partidas 
será automaticamente eliminado e o primeiro classificado desse grupo será o vencedor do confronto 
direto entre os dois tenistas restantes.  

b) Maior saldo de sets . Se os 03 jogadores tenham saldo diferente, serão determinados automaticamente 
os 1º, 2º e 3º colocados. Caso dois tenham o mesmo saldo ir para o item (d);  
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c) Maior saldo de games. Se 03 jogadores tenham saldo diferente, serão determinados automaticamente 
os 1º, 2º e 3º colocados. Caso dois tenham o mesmo saldo ir para o item (d);  

d) Se ao aplicarmos (a), (b) ou (c), encontrarmos o primeiro ou o terceiro colocado, deverá ser considerado 
o confronto direto entre os dois tenistas restantes;  

e) Nos casos onde ainda persistir o empate, após a aplicação dos procedimentos acima, serão decididos 
por sorteio.  

 6. DAS CHAMADAS  

A programação dos jogos estará disponível no site da FPT – www.tenispaulista.com.br, 48 horas antes do 
início da competição.  

7. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições serão efetuadas somente pelo site com duas opções: boleto ou pagamento no local, até a 
data de encerramento conforme o calendário de torneios 

8. DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES  

O cancelamento de inscrição deverá ser feito on-line no site FPT até o dia seguinte do encerramento das 
inscrições.  

9. DO NÚMERO DE SETS E GAMES  

9.1 Os jogos serão disputados pelo sistema no-let.  

9.2 Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo os 2 primeiros sets normais, com “Tie Break” 
(até 7 pontos), e o terceiro set um “Match Tie Break” (até 10 pontos), inclusive as finais;  

9.3 Caso ocorram atrasos na rodada por motivos de chuva, o árbitro geral poderá excepcionalmente 
realizar jogos em "SETS CURTOS". • A rodada iniciada em um formato de disputa (sets normais ou curtos) 
deverá ser completada no mesmo formato;  

9.4  O tenista poderá realizar por dia no máximo 2 jogos de simples em melhor de 3 sets normais ou 3 
jogos em sets curtos. Logo que a rodada estiver normalizada nos seus horários inicialmente previstos, os 
jogos obrigatoriamente deverão ser realizados em sets normais;  

9.5 Todo jogo iniciado com um sistema de disputa (sets normais ou curtos), deverá ser terminado no 
sistema que foi iniciado, mesmo em caso de transferência para outro dia.  

10. DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA GERAL 

O Campeonato distribuirá a pontuação de Grupo A para o ranking oficial da FPT, sem bonificação.  
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11.  PONTUAÇÃO PARA O RANKING PAULISTA INDIVIDUAL 

GRUPO GA  

CHAVE DUPLA ELIMINATÓRIA 

Campeão   1600  

Vice-campeão   1200  

Semifinal   720  

Tenistas com uma vitória  360  

Tenistas sem vitória  180  

 

GRUPOS UM-CONTRA-TODOS   

       5    4   3  

Campeão   1600  1600  1600  

Vice-campeão   1200  1200  1200  

3º colocado   720  720  720  

4º colocado   360  360  

5º colocado   180  

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2021 

 

Luiz Fernando Balieiro  
Presidente 
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