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Os Torneios KIDS 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 2022. 

1. QUANTO ÀS IDADES  

1.1 Para todas as categorias a divisão por faixa etária será feita tomando como base o ano de 
nascimento, ou seja: a idade do tenista em 31 de dezembro de 2022. 

PROVAS DE SIMPLES 

FEMININO  

8F  6 a 8 anos (principiantes à 1ª classe) 
9F  9 anos (principiantes à 1ª classe)  
10F  10 anos (principiantes à 1ª classe)  
 
MASCULINO  

8M  6 a 8 anos (principiantes à 1ª classe) 
9M  9 anos (principiantes à 1ª classe)  
10M  10 anos (principiantes à 1ª classe)  
 
1.2 Além da sua própria categoria de idade, o tenista poderá se inscrever em outras categorias 
de idade, como segue: 

FEMININO  

8F  Nas categorias 9F e 10F  
9F  Nas categorias 10F e 11F*  
10F  Nas categorias 11F* e 12F* 
 
MASCULINO  

8M  Nas categorias 9M e 10M  
9M  Nas categorias 10M e 11M*  
10M  Nas categorias 11M*, 12M* e 12MP* 
 
*As categorias 11F , 11M, 12F, 12M e 12MP são categorias infantojuvenis disputadas nos 
torneios Abertos (Oficiais e Supervisionados) e não na Copa Futuro Kids. 
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PROVAS DE DUPLAS 

ATÉ 9 ANOS  permitida a participação de tenistas masculinos e femininos 

ATÉ 10 ANOS permitida a participação de tenistas masculinos e femininos 

2. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES  

As chaves serão compostas conforme abaixo: 

a) Os cabeças-de-chave das categorias 8, 9 e 10 anos serão definidos pelo ranking da Copa 
Futuro Kids;  

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

c) As chaves serão compostas com o mínimo de 3 tenistas (grupo). 

d) O Masters será disputado em 2 grupos de 4 tenistas pelo sistema um-contra-todos. Os dois 
primeiros de cada grupo avançam para as semis e finais. 

3. DO SISTEMA DE DISPUTA 

GRUPOS 

Chaves com três e/ou quatro tenistas serão disputadas pelo sistema um contra todos (grupos);  

DUPLA CHAVE 

Chaves com cinco ou mais tenistas serão disputadas pelo sistema de dupla chave, ou seja, todo 
jogador que perder na primeira partida, jogará novamente na chave da esquerda, exceto no 
Campeonato Estadual que será disputado em eliminatória simples. 

ELIMINATÓRIA SIMPLES 

Nos torneios que forem disputados pelo sistema de eliminatória simples, serão realizadas as 
provas de duplas com inscrição no local. 

3.1 Os perdedores por WO na chave 1 ou chave 2 estarão eliminados do torneio. 

4.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE NAS CATEGORIAS EM GRUPO 

4.1    Em caso de empate nos grupos realizados pelo sistema "um contra todos", a definição das 
posições em cada grupo será apurada observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 
 
a) Maior número de vitórias; 
b) Saldo de sets; 
c)           Saldo de games; 
d)          Resultado do confronto direto, se somente dois tenistas estiverem empatados.  
4.2    Nos casos em que persistirem os empates após a aplicação dos procedimentos acima, serão 
decididos por sorteio.  
4.3     Todos os jogos deverão ser realizados no mesmo formato: sets normais ou sets curtos. 
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4.4     Para efeito de contagem para desempate, no caso de desistência de algum tenista serão 
computados aos sets os games faltantes para o término do jogo. Por exemplo: um tenista está  
ganhando por 6/3 e 2/1 e o outro desiste, a contagem para efeito de desempate será 6x3 e 6x1. 
Neste caso o vencedor acrescentará os games que faltariam para o término do set. 
4.5    WO ou desistência sem início do confronto, será considerada como vitória por 2 sets a 0, 
com parciais de 6/3 e 6/3 em ambos; 
4.6    Para efeito de contagem para desempate, o match tie-break será considerado como um 
set para cálculo do saldo de sets e como um game para cálculo do saldo de games. 
4.7    Nos grupos e chaves de dupla eliminatória o tenista que perder por WO em qualquer 
rodada será automaticamente eliminado e seus resultados para efeito de ranking considerados 
nulos.  
 
5. DOS JOGOS  

5.1 Os jogos serão realizados nos dias, horários e tipos de piso divulgados no Calendário de 
Torneios.  

5.2 Nos torneios onde existem diferentes tipos de pisos, os jogos da mesma categoria deverão 
preferencialmente ser chamados no mesmo tipo de piso. Os tenistas das categorias 8, 9 e 10 
anos deverão entrar na quadra até no máximo às 21h30.  

5.2.1 Essa restrição se aplica para as programações dos jogos em condições normais. Em casos 
de atraso por chuva, queda de energia etc., o árbitro geral poderá reprogramar os jogos 
considerando horários após às 21h30. 

5.3 Toda partida suspensa ou adiada por chuva falta de energia elétrica etc., terá seu 
prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida.  

5.4 O bate bola de aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de cinco minutos.  

5.5 Os jogos serão disputados pelo sistema no-let.  

5.6  A troca de lados não poderá ultrapassar 1 minuto e 30 segundos, exceto ao término de cada 
set quando o tempo será de 2 minutos.  

5.7 Os jogos deverão ser realizados obrigatoriamente na sede do torneio informada no 
calendário de torneios da FPT, com a presença e supervisão da arbitragem responsável.  

6. DO NÚMERO DE SETS E GAMES  

6.1 Melhor de três sets curtos (4 games) com sistema no-ad, e tie-break de 7 pontos se houver 
empate em 4 a 4. Em caso de empate de sets, será jogado um match tiebreak, até 10 pontos 
com diferença de 2 pontos.  

6.2 O tenista poderá realizar no máximo 3 jogos de simples por dia.  
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7. DAS PONTUAÇÕES PARA O RANKING DA COPA FUTURO KIDS  

7.1 A Copa Futuro Kids terá um ranking exclusivo de classificação para o Masters, de acordo com 
a tabela de pontuação G1, mais bônus. 

7.2 A pontuação do Masters não será acrescida de bônus.  

8. DO TAMANHO DE QUADRA, ALTURA DA REDE  

8.1 As categorias 8 e 9 anos serão jogadas em quadra de tamanho 18m x 6.5m, com a rede na 
altura de 80 cm.  

8.2 A categoria 10 anos será jogada em quadra de tamanho oficial, com a rede na altura de 91,4 
cm.  

9. DAS BOLAS  

9.1 É obrigatório o uso de bolas oficiais que serão fornecidas pela FPT.  

9.2 Os jogos das categorias 8 e 9 anos serão disputados com bolas laranjas (50% mais lentas), e 
a categoria 10 anos, com bolas verdes (25% mais lentas).  

 

São Paulo, 01 de janeiro de 2022  

 

Luiz Fernando Balieiro 
Presidente 


