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REGULAMENTO PADRÃO PARA A MODALIDADE BEACH TENNIS - 2022 

Este regulamento tem por finalidade normatizar a prática do Beach Tennis em todo o 

Estado de São Paulo, incluindo o formato das Competições Oficiais, Filiação e 

Transferência de Atletas, Convocações de Seleção Paulista para Competições Oficiais, 

Pagamento de Taxas de Filiação e demais assuntos pertinentes à modalidade de Beach 

Tennis aqui abordados. 

1. VESTUÁRIO 

1.1 É obrigatório obedecer aos seguintes critérios de vestuário em torneios 

chancelados, supervisionados ou organizados pela FPT-BT: 

a. Categorias profissionais: 

Masculino Bermuda / Camiseta 
Feminino Short / Saia / Top / Camiseta 

 

b. Categorias amadoras: 

Masculino Sunga / Bermuda / Camiseta 
Feminino Biquíni / Short / Saia / Top / Camiseta 

 

1.2 Respeitadas as disposições acima citadas item “a” e “b”, para o caso de torneios 

realizados em clubes ou academias deverá ser seguido também as regras da 

instituição anfitriã do evento. Caso a instituição anfitriã do evento não permita que 

os atletas das categorias amadoras joguem de sunga e biquíni, os atletas deverão 

obrigatoriamente jogar de acordo com a normativa da instituição anfitriã. 

1.2.1 Para ambas as categorias, só será permitido o uso de meias / 

sapatilhas de tecido ou neoprene, afim de evitar o calor ou o frio da 

areia. 

1.2.2 Não será permitido o uso de tênis, sandálias e etc., exceto para 

jogadores com necessidades especiais, ficando a critério do Árbitro 

Geral a decisão de acatar ou não a solicitação; 

1.2.3 Os atletas que não cumprirem com algum dos itens citados acima 

serão automaticamente desclassificados, podendo ser enquadrados 
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no Código de Conduta da modalidade, e sujeitos às sanções 

administrativas e esportivas. 

2. FORMAS DE DISPUTA 

A Federação Paulista de Tênis – Beach Tennis obedecerá às seguintes formas de disputa: 

2.1 CATEGORIAS PROFISSIONAIS (BTPRM e BTPRF) 

De acordo com o número de participantes a categoria profissional será   disputada da 

seguinte forma: 

a. De 3 a 5 duplas: Grupo Único (Todos contra todos) – "SET PROFISSIONAL", 

formato de disputa onde as partidas são jogadas em melhor de 14 games. Vence 

a partida a dupla que alcançar 8 games com uma diferença mínima de 2 games. 

Em caso de empate em 7 a 7, termina em 9, e caso persista o empate em 8 a 8 

será jogado um “Tie Break normal” (melhor de 12 pontos, onde será vencedor 

quem atingir primeiro 7 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos) para 

definição do set. 

b. 6 duplas: Dois Grupos de 3 - "SET PROFISSIONAL", formato de disputa onde as 

partidas são jogadas em melhor de 14 games. Vence a partida a dupla que 

alcançar 8 games com uma diferença mínima de 2 games. Em caso de empate 

em 7 a 7, termina em 9, e caso persista o empate em 8 a 8 será jogado um TIE 

BREAK normal (melhor de 12 pontos, onde será vencedor quem atingir primeiro 

7 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos) para definição do set. Duas 

duplas se classificam para a fase eliminatória - melhor de 3 sets, sendo os 2 

primeiros normais, com “Tie Break” (melhor de 12 pontos, onde será vencedor 

quem atingir primeiro 7 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos), e o 

terceiro um “Match Tie Break” (melhor de 18 pontos, onde será vencedor quem 

atingir primeiro 10 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos). 

c. 7 duplas ou mais: Eliminatória simples - Melhor de 3 sets, sendo os 2 primeiros 

normais, com “Tie Break” (melhor de 12 pontos, onde será vencedor quem 

atingir primeiro 7 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos), e o terceiro 

um “Match Tie Break” (melhor de 18 pontos, onde será vencedor quem atingir 

primeiro 10 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos). 

2.1.2 De acordo com a disponibilidade de quadras e horários, caberá exclusivamente 

ao Árbitro Geral alterar o formato do método de disputa para melhor de 3 sets 

nos grupos e substituir o 3° Set de um match tie-break para um set normal, ou 



REGULAMENTO BEACH TENNIS 2022 – 4 
 

 

reduzir para um Set Pro (8 games). Os atletas deverão ser comunicados antes do 

início da partida e devendo se aplicar a todos os jogos da rodada em questão. 

 

2.2 CATEGORIAS AMADORAS 

2.2.1 Formato: até 32 duplas por categoria. 

1ª Fase (Fase de Grupos) 

• De 3 a 5 duplas - Grupo Único (todos contra todos); 

• 6 duplas - 2 grupos de 3 duplas; 

• 7 duplas - 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas); 

• 8 duplas - 2 grupos de 4 duplas; 

• 9 duplas - 3 grupos de 3 duplas; 

• 10 duplas - 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas); 

• 11 duplas - 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas); 

• 12 duplas - 4 grupos de 3 duplas; 

• 13 duplas - 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas); 

• 14 duplas - 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas); 

• 15 duplas - 5 grupos de 3 duplas; 

• 16 duplas - 4 grupos de 4 duplas; 

• 17 duplas - 3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 

• 18 duplas - 6 grupos de 3 duplas; 

• 19 duplas - 5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 

• 20 duplas - 4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 

• 21 duplas - 7 grupos de 3 duplas; 

• 22 duplas - 6 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 

• 23 duplas - 5 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 

• 24 duplas - 8 grupos de 3 duplas; 

• 25 duplas - 7 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 

• 26 duplas - 6 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 

• 27 duplas - 9 grupos de 3 duplas; 

• 28 duplas - 8 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 

• 29 duplas - 7 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas; 

• 30 duplas - 10 grupos de 3 duplas; 

• 31 duplas - 9 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas; 

• 32 duplas - 8 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas. 
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2.2.2 Em caso de empate nos grupos realizados, a definição das posições será apurada 

observando-se os seguintes critérios, pela ordem: 

a. Em caso de 2 duplas empatadas: confronto direto;  

b. Em caso de 3 duplas empatadas: melhor saldo de games, confronto direto 

(caso 2 das 3 duplas permaneçam empatadas) ou sorteio (caso as 3 duplas 

ainda permaneçam empatadas). 

2.2.3 Para efeito de contagem para desempate, nos casos de desistência de alguma 

dupla, serão computados aos sets os games faltantes para término do jogo.  

Exemplo: uma dupla está ganhando por 2x1 e o outro desiste, a contagem para 

efeito de desempate será 6x1. Neste caso o vencedor acrescentará os games que 

faltariam para término do set paralisado; 

2.2.4 Nas chaves de grupos, a dupla que perder por W.O. ou desistência sem ter 

iniciado o primeiro jogo, será automaticamente desclassificada dos demais jogos 

do grupo. 

2.2.5 Caso esta dupla já tenha realizado algum jogo, estes jogos serão desconsiderados 

a todos os seus adversários. 

2.2.6 As disputas serão ordenadas da seguinte maneira: 

• De 3 a 5 duplas - Grupo único; 

• De 6 a 8 duplas - As 2 primeiras de cada grupo para a semifinal; 

• De 9 a 32 duplas - Classificam as 2 primeiras de cada grupo para a chave 

eliminatória. 

2.2.7 As melhores duplas da categoria, pela soma das posições no ranking FPT, serão 

cabeças de chaves no grupo, tendo prioridade em jogar nos grupos de 3 duplas, 

como segue: 

a. O cabeça 1 ficará no grupo 1; 

b. O cabeça 2 ficará no grupo 2; 

c. O cabeça 3 ficará no grupo 3; 

d. O cabeça 4 ficará no grupo 4. 
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2.2.8 As duplas classificadas para a fase eliminatória, terão seu posicionamento na 

chave conforme padrão já estabelecido pela FPT. 

2.2.9 Na fase de grupos, os jogos serão disputados em 1 set normal, com “Tie Break” 

(melhor de 12 pontos); 

2.2.10 Na fase eliminatória (16as de final, 8as de final, 4as de final) de todas as                          

categorias deverão ser disputadas em um 1 set normal, com “Tie Break” (melhor 

de 12 pontos);  

As semifinais e finais serão disputadas em set profissional, melhor de 14 games. 

Vence a partida a dupla que alcançar 8 games com uma diferença mínima de 2 

games. Em caso de empate em 7 a 7, termina em 9, e caso persista o empate em 

8 a 8 será jogado um tie-break normal (melhor de 12 pontos) para definição do 

set. 

2.2.11 De acordo com a disponibilidade de quadras e horários, caberá exclusivamente 

ao Árbitro Geral alterar o formato do método de disputa (até as quartas de final) 

para um set profissional (8 games). 

2.2.12 Os atletas deverão ser comunicados antes do início da partida e devendo se 

aplicar a todos os jogos da rodada em questão. 

3. OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES    

3.1 Aos torneios Chancelados, Supervisionados, ou que sejam realizados pela 

Federação Paulista de Tênis – Beach Tennis, todos os organizadores deverão 

cumprir e fazer cumprir todas as regras abaixo descritas: 

a) O organizador do torneio deverá solicitar a data através de um formulário 

específico junto à FPT-BT, e na sequência devolver o formulário preenchido e 

assinado; 

b) Uma vez aprovada a data solicitada, o organizador receberá o TERMO DE 

COMPROMISSO e o FACT SHEET que deverão ser preenchidos, assinados e 

enviados a FPT-BT no seguinte e-mail beachtennis@tenispaulista.com.br; 

c) Fornecer água potável em quantidade suficiente para todos os jogos, (a água 

poderá ser fornecida em garrafas, copos, botijões térmicos, jarras, bebedouros); 

d) Nomeação obrigatória de um Diretor para o torneio. Este Diretor não poderá 

disputar o torneio, e, deverá estar presente no evento, para junto com o Árbitro 

mailto:beachtennis@tenispaulista.com.br
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Geral solucionar eventuais problemas, quando necessário; - (informar o nome 

do Diretor e do Árbitro Geral no ato da solicitação); 

e) Contratação e pagamento dos árbitros indicados pela FPT-BT, que deverão estar 

devidamente capacitados pela ITF, CBT ou FPT, sendo 1 Árbitro Geral, e, 1 Árbitro 

Auxiliar à cada 100 inscritos; o Arbitro Geral, independente do número de 

inscritos, poderá solicitar de acordo com a disposição física das quadras um 

número maior de Árbitros Auxiliares. Para torneios com menos de 100 atletas 

inscritos, será obrigatório 1 Arbitro Geral e 1 Árbitro Auxiliar; 

f) Disponibilizar mesa de frutas para os atletas (mínimo 2 variedades para todos os 

dias, durante todo o evento); 

g) Contratação e pagamento de fisioterapeuta para atendimento aos atletas e 

primeiros socorros, durante todo o evento; 

h) Disponibilizar equipe médica ou de enfermagem, com a finalidade de garantir 

atendimento aos atletas, ao menos os primeiros socorros quando necessário, e 

remoção à Unidade de Saúde mais próxima quando for preciso;  

i) Contratação de seguro de responsabilidade civil e reparação de danos para o 

torneio e cobertura aos atletas, em Cia de Seguros Idônea; 

j) Em torneios que sejam realizados e disputados em locais públicos (ex.: praias, 

parques e afins) será obrigatória a contratação de ambulância com equipe 

médica para atendimento dos atletas; 

k) Em torneios que sejam realizados e disputados em locais privados (Clubes e 

Academias), deverá ser observada além das disposições contidas neste 

regulamento, a legislação do município da localidade vigente, e os regulamentos 

internos dos clubes e academias, principalmente no tocante aos primeiros 

socorros e atendimento médico aos atletas quando necessário; 

l) Fornecer premiação (medalhas ou troféus) para os campeões e vice-campeões 

de todas as categorias; 

m) Solicitar ao Árbitro Geral o envio dos resultados dos jogos para a FPT-BT em no 

máximo, 2 dias após o término da competição; 

n) Inserir o logotipo FPT-BT e de todos os parceiros comerciais da FPT-BT em toda 

a comunicação visual (mídias física e digital e todas as mídias sociais); Não 
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poderá haver marcas conflitantes com os patrocinadores / parceiros 

institucionais da FPT-BT; 

o) As APLICAÇÕES VISUAIS deverão seguir obrigatoriamente abaixo descrito: 

I. 2 placas ou banners na quadra central do evento (caso haja quadra 

central); 

II. 2 placas, banners ou windflag, a cada 4 quadras do evento; 

III. Aplicação do logo FPT-BT e parceiros no backdrop oficial do evento, com 

a mesma proporção de tamanho e na mesma quantidade de inserções 

que os apoiadores do evento; 

IV. Aplicação do logo FPT-BT e parceiros em todas as propriedades de mídia 

do evento, (Exemplos de propriedades de mídia: Cartazes, Flyers, 

Outdoor, Banners de internet, e-mail marketing, site, e outros do tipo); 

V. O layout de toda comunicação visual deverá obrigatoriamente ser 

enviado, antes da sua divulgação, para aprovação do departamento de 

marketing da FPT-BT. O prazo de envio deverá ser de 7 dias anterior a 

divulgação do torneio. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS – BEACH TENNIS 

 

a) Supervisionar os torneios chancelados, para que o regulamento seja cumprido; 

b) Divulgar os torneios chancelados em seus canais oficiais (calendário e redes 

sociais); 

c) Atualizar o ranking das categorias, mediante o recebimento das informações 

referente aos torneios realizados por parte dos organizadores. As informações 

e resultados são de inteira responsabilidade do Diretor do Torneio e do Árbitro 

Geral; 

d) Após o recebimento das informações quando do término do torneio, atualizar 

o ranking em até 15 dias; 

e) Envio de bolas do tipo Stage 2 de acordo com a proporcionalidade de atleta 

inscritos; 

f) O controle e gestão das inscrições dos torneios; 
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g) Indicar a conta-corrente da Promotora do evento para recebimento dos valores 

de inscrições; 

5. FILIAÇÃO E TAXAS 

 

a) É obrigatório o cadastro de todos os atletas. O cadastro é realizado por meio do 

link disponível no site da Federação Paulista de Tênis, ou diretamente pelo 

endereço https://sisfpt.tenispaulista.com.br/tenista/login#cpf 

b) Os atletas deverão informar aos organizadores o seu número de registro FPT-BT 

no ato da inscrição; 

c) Atletas filiados a FPT na modalidade Tênis de Campo que já possuam registro ID 

na FPT deverão utilizar o mesmo número de registro para inscrição nos torneios 

de Beach Tennis; 

d) Os atletas que não estiverem em dia com a Taxa Anual, poderão participar dos 

torneios chancelados e supervisionados, porém, e, consequentemente, não 

terão  descontos nas inscrições, sendo considerados inadimplentes;  

e) Os atletas que optarem pelo pagamento da taxa da anuidade da FPT, serão 

considerados adimplentes, e poderão ser convocados para representar a Seleção 

Paulista nas competições Nacionais e Internacionais, além de descontos no valor 

das inscrições nos torneios chancelados pela Entidade, além do acesso ao clube 

de benefícios; 

f) Deverão ser obrigatoriamente filiados e adimplentes: 

I. Atletas que optarem por jogar a Categoria Profissional FPT, CBT e ITF; 

II. Atletas amadores convocados para a Copa das Federações; 

III. Atletas que optarem por jogar as Etapas do Circuito Paulista FPT e 

Brasileiro  CBT; 

IV. Atletas estrangeiros residentes no Brasil e que possuam CPF; 

 

NOTA: Atletas estrangeiros NÃO RESIDENTES no Brasil estão isentos do 

pagamento da taxa de anuidade. 

https://sisfpt.tenispaulista.com.br/tenista/login#cpf
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5.1 Valores 

5.1.1 Taxa Anual 

O valor correspondente a taxa de filiação (anuidade) será de R$220,00, a partir 

de 30 de dezembro de 2021, e será válida até 31 de dezembro de 2022. Os atletas 

deverão observar os valores de descontos e formas de pagamento aplicados nas 

campanhas promocionais nas mídias sociais da FBT-BT e no site oficial da 

entidade: www.tenispaulista.com.br  

 

5.1.2 Taxa de Inscrição 

Os valores para as inscrições de torneios de 2022 seguirão a seguinte ordem: 

 

 Filiados Adimplentes 

(anuidade paga) 

Filiados Inadimplentes 

(anuidade ñ paga) 

1ª Categoria R$135,00 R$185,00 

2ª Categoria R$195,00 R$245,00 

3ª Categoria R$215,00 R$265,00 

 

 

6. INSCRIÇÕES, SORTEIO DAS CHAVES E PROGRAMAÇÃO – ROTEIRO 

6.1 O controle e a gestão das inscrições são de responsabilidade do Departamento 

Técnico da FPT-BT; 

6.1.1 As inscrições, serão abertas 28 (vinte e oito) dias antes da data de início do 

torneio, e, encerrar-se-ão 08 (oito) dias antes da data prevista para o início 

do torneio; 

6.1.2 O Departamento Técnico da FPT-BT disponibilizará o link para as inscrições 

publicando em seu site e redes sociais e na página do evento que por ventura 

venha a ser criada pelo organizador; 

http://www.tenispaulista.com.br/
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6.1.3 O Departamento Técnico da FPT-BT definirá, após análise da quantidade de 

quadras disponíveis, a quantidade limite de atletas inscritos por categoria, 

em conjunto com o organizador; 

6.1.4 O término das inscrições para determinada categoria poderá ocorrer 

quando o limite estabelecido no item “6.1.3” ocorrer, independente do 

prazo estabelecido no item “6.1.1”; 

6.1.5 O formulário para as inscrições é INDIVIDUAL, e, deve ser preenchido pelos 

dois atletas da dupla. Para efeito de aceitação será contabilizado o horário 

em que o segundo atleta da dupla enviar o formulário;  

6.1.6 Após o preenchimento do formulário através do link disponibilizado, os 

atletas receberão os dados para pagamento e assim confirmar sua inscrição; 

6.1.7 A inscrição da dupla só será validada quanto ambos os atletas efetuarem o 

pagamento; 

6.1.8 Em até 04 (quatro) dias antes do início do torneio, logo após o término das 

inscrições, o Departamento Técnico da FPT-BT publicará a lista provisória de 

inscritos, e, enviará ao organizador para que o mesmo publique da mesma 

forma nas mídias sociais e site. Caso haja lista de espera, a mesma também 

será divulgada nesse momento;  

6.1.9 Em até 03 (três) dias antes do início do torneio, após a conferência e 

correção de possíveis erros de inscrição, o Árbitro Geral fará o sorteio das 

chaves, e, logo a seguir, enviará para que o organizador publique na página 

nas mídias sociais, bem como a programação oficial; 

 

6.2 Critérios de Aceitação 

6.2.1 O Setor de Inscrições da FPT receberá todos os formulários enviados nas 

primeiras 24 horas do período de inscrições: 

I. Haverá prioridade para as duplas melhor ranqueadas em cada categoria, a 

saber: 

a. Categorias com limite de até 6 duplas: 01 (uma) dupla; 

b. Categorias com limite acima de 7 duplas: 02 (duas) duplas. 
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II. As demais duplas serão classificadas conforme o horário em que seus 

formulários chegarem. 

 

6.3 Convite (WILD CARD) 

6.3.1 Visando prestigiar os sócios do clube, academia ou point onde o torneio for 

realizado, a Federação Paulista de Tênis entrará em contato com o organizador 

antes da abertura das inscrições para: 

a. Disponibilizar 01 (uma) vaga/convite (Wild Card) por categoria; 

b. A decisão de como utilizar esse convite caberá ao organizador para 

que ele indique quais duplas serão convidadas para a disputa do 

torneio; 

c. Caso o organizador deseje usar essas vagas/convites, deverá 

obrigatoriamente enviar os nomes e registros FPT dos atletas de cada 

categoria até o horário limite imediatamente anterior à abertura das 

inscrições; 

d. Os atletas convidados para participar deverão enquadrar-se nos 

requisitos de elegibilidade de cada categoria; 

e. O valor das inscrições dos atletas convidados será de 

responsabilidade do organizador, e, será adicionado ao valor do 

repasse; 

f. Os nomes enviados fora do prazo não serão aceitos para inscrição, e, 

as vagas ficarão disponibilizadas para os atletas que tiverem enviado 

suas inscrições via formulário seguindo os critérios padrão. 

g. Os nomes não poderão ser alterados. 

6.4 Notas Importantes 

a. Cancelamentos de inscrição – Só será permitido o cancelamento de inscrição 

com direito à reembolso do valor pago pelo atleta, até o último dia do prazo 

final de inscrição. O prazo é de 8 (oito dias) antes do início do torneio. Todos os 

pedidos para cancelamento ou substituição devem ser feitos somente através 

do e-mail inscricaobt@tenispaulista.com.br 

mailto:inscricaobt@tenispaulista.com.br
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b. Será permitida a troca de parceiros apenas por motivo de lesão com 

apresentação de atestado médico. Casos fortuitos e/ou força maior 

efetivamente justificados, até 24 horas antes do sorteio das chaves. O sorteio 

será realizado as 16h, 2 dias antes do início do evento. A responsabilidade de 

veracidade do documento (atestado médico) será exclusivamente do atleta que 

o apresentar, sob pena das sanções civis, criminais além da aplicação das 

sanções esportivas; 

c. Caso haja um W.O. (não-comparecimento) de alguma dupla, o Árbitro Geral 

poderá colocar uma dupla como ALTERNATE, desde que a mesma esteja na lista 

de espera da categoria; 

d. Em hipótese alguma o Árbitro Geral irá refazer o sorteio das chaves ou grupos 

das categorias alteradas por motivo de trocas de parceiros; 

e. Após o sorteio e divulgação das chaves, não será permitida qualquer 

substituição; 

f. Em caso de desistência da dupla após o sorteio das chaves, o valor pago pela 

inscrição não será  devolvido. O valor pago só será reembolsado pelo 

organizador caso a dupla que estiver em lista de espera (ALTERNATE) entrar na 

chave e realizar o pagamento, e, participar do torneio. A dupla imediatamente 

abaixo na lista de espera (ALTERNATE) que entrar na chave deve realizar o 

pagamento da inscrição no momento da presença, diretamente ao árbitro geral 

ou ao organizador do evento; 

g. Só serão realizadas a disputa de categorias que tenham o mínimo de 3 duplas 

inscritas; 

7. CATEGORIAS / PARTICIPAÇÃO 

7.1 Os atletas poderão participar dos torneios chancelados pela FPT-BT em no 

máximo 3 categorias: 

a. Uma de Classe (Duplas PRO, A, B, C e INICIANTE, Masculinas ou Femininas); 

b. Uma Mista (Duplas Mistas PRO, A, B, C, INICIANTE, 40+ e 50+);  

c. Uma de Idade (Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18. 40+ e 50+ Masculinas ou 

Femininas). 

7.1.1 Sendo assim, um atleta não pode em um mesmo evento participar de 

duas  categorias de Classe; Mistas; Individuais ou de Idade, mesmo que 

com parceiros diferentes, como por exemplo: Dupla Masculina 



REGULAMENTO BEACH TENNIS 2022 – 14 
 

 

Profissional e Dupla Masculina A; ou Dupla Feminina 40+ e Dupla 

Feminina 50+; 

7.2 Atletas que possuam ranking ITF, independente do posicionamento, são 

considerados  como Categoria Profissional, e, mesmo que ainda não possuam 

ranking FPT, não poderão inscrever-se em uma categoria amadora, exceto as de 

idade; 

7.3 As categorias Classe, Mista e Idade pontuarão no Ranking Estadual; 

7.4 Especificação para participação nas categorias Mistas: 

Os atletas poderão se inscrever sempre nos mesmos níveis, tomando como base 

a categoria de Classe em disputa no evento. Ex.: Uma atleta está inscrita na 

categoria Dupla B Feminina não poderá disputar a categoria Dupla Mista C, mas 

caso deseje, poderá jogar a categoria Mista B. 

7.5 Os atletas deverão observar e respeitar o REGULAMENTO GERAL DA CBT e ITF, 

entidades maiores que regulam o esporte no país e no mundo respectivamente, 

para efeito das convocações de seleções, sejam elas Brasileira ou Estadual, vez 

que a participação em torneios de seleção se dá em nível Nacional e/ou 

Internacional 

7.6 Cada atleta poderá participar de ATÉ 03 (três) torneios na categoria INICIANTE, 

à partir do terceiro torneio, automaticamente será promovido para a 

CATEGORIA C. A promoção também será automática para os campeões da 

categoria imediatamente após a participação no torneio, mesmo que ainda não 

tenha atingido o número de três participações. 

7.6.1 A CATEGORIA INICIANTE, por ser uma categoria de transição,  não possuirá 

ranking. Todo o posicionamento dos atletas no grupo será feito por sorteio. 

 

8. PROMOÇÕES E ALTERAÇÕES DE CLASSE 

8.1 Os critérios para permanência de um atleta em uma categoria serão de acordo 

com o seu nível técnico e resultados do ano anterior.   

8.1.1 ACESSO - Os atletas que finalizarem o ano nas 04 (quatro) primeiras 

posições de uma categoria serão promovidos para a categoria superior 

no ano seguinte. 
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8.1.2 DESCENSO - Os atletas que terminarem o ano corrente entre as 10 

últimas posições da categoria disputada poderão, a seu critério, descer 

de nível para o próximo ano de disputa.  

8.2 Durante o ano cada atleta poderá participar no máximo em 02 (dois) torneios 

em categorias superiores que a sua. A partir do terceiro torneio na categoria 

superior, o atleta automaticamente, só poderá disputar esta categoria durante 

o ano corrente, e seu nome será excluído do ranking anterior; 

Ex.: Determinado atleta inicia o ano jogando a categoria B, joga uma série 

de torneios nesta categoria e em determinado momento, por algum 

motivo decide jogar um torneio na categoria A. Ele poderá fazer isso mais 

1 vez no decorrer do ano. A partir da terceira inscrição, 

independentemente da posição que ocupe no ranking, ele será 

automaticamente promovido para a categoria A, e seu nome e ranking 

serão excluídos da categoria B; 

Esta regra se aplica para as categorias B e C; 

8.3 Atletas sem ranking terão livre escolha de participação em qualquer categoria, 

respeitada o item acima de máximo 02 torneios disputados em um mesmo nível 

para mudança de categoria; 

8.4 A Diretoria Técnica da Federação Paulista de Tênis – Beach Tennis, pode, a 

qualquer tempo, independentemente do número de jogos realizados, alterar a 

categoria de qualquer atleta se assim julgar necessário para a manutenção do 

equilíbrio entre as classes; 

9. RANKING 

9.1 O ranking será atualizado semanalmente, sempre após receber os resultados dos 

torneios finalizados. Será instituído ranking anual, havendo transição do ranking 

do ano anterior como “ranking de virada”; a pontuação ofertada pelo ranking de 

virada será automaticamente retirada no final de março do ano corrente. Para 

efeito de contagem do ranking, serão computados os 25 (vinte e cinco) melhores 

resultados, sendo 12 (doze) melhores resultados do 1° semestre, e, somados aos 

13 (treze) melhores resultados do 2° semestre 

9.2 O ranking da Federação Paulista de Tênis – Beach Tennis será dividido por 

categorias: 
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MASCULINO  

• BTPRM – Categoria Masculina Pro 

• BTMA – Categoria Masculina A 

• BTMB – Categoria Masculina B  

• BTMC – Categoria Masculina C 

• BTMI – Categoria Masculina Iniciante 

• BT40M – Categoria Masculina 40+ 

• BT50M – Categoria Masculina 50+  

• BTM12 – Categoria Sub 12 (nascidos à partir de 2010) 

• BTM14 – Categoria Sub 14 (nascidos à partir de 2008) 

• BTM16 – Categoria Sub 16 (nascidos à partir de 2006) 

• BTM18 – Categoria Sub 18 (nascidos à partir de 2004) 

 

 

FEMININO 

• BTPRF – Categoria Feminina Pro 

• BTFA – Categoria Feminina A 

• BTFB – Categoria Feminina B 

• BTFC – Categoria Feminina C  

• BTFI – Categoria Feminina Iniciante 

• BT40F – Categoria Feminina 40+ 

• BT50F – Categoria Feminina 50+ 

• BTF12 – Categoria Sub 12 (nascidas à partir de 2010) 

• BTF14 – Categoria Sub 14 (nascidas à partir de 2008) 

• BTF16 – Categoria Sub 16 (nascidas à partir de 2006) 

• BTF18 – Categoria Sub 18 (nascidas à partir de 2004) 

 

MISTA  

• BTXPRO - Categoria Dupla Mista PRO 

• BTXA – Categoria Dupla Mista A 

• BTXB – Categoria Dupla Mista B 

• BTXC – Categoria Dupla Mista C 

• BTXI – Categoria Mista Iniciante 
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10. PONTUAÇÃO 

10.1 A pontuação do torneio em duplas irá para cada atleta individualmente, ou 

seja, cada atleta tem sua pontuação independente da dupla (fixa ou não). 

10.1.1 Para efeito de convocação da Copa das Federações, além dos demais 

critérios convocatórios, será observado o ranking conjugado da dupla 

formada, bem como o número de participações de determinada dupla 

em cada categoria/classe/idade nos torneios. 

10.2 O sistema de pontuação para todas as categorias da Federação Paulista de 

Tênis obedecerá ao cálculo abaixo: 

 

GRUPO ÚNICO 

• Dupla Campeã 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 20 

• Dupla Vice-campeã (80% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 16  

• Dupla 3º lugar (60% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 12  

• Dupla 4º lugar (40% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 8  

• Dupla 5º lugar (20% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 4 

 

CATEGORIAS COM GRUPO ÚNICO 

Quantidade de Duplas  3 duplas 4 duplas 5 duplas 

Campeã 60 80 100 

Vice-campeã (80%) 48 64 80 

3º lugar (60%) 36 48 60 

4º lugar (40%)   32 40 

5º lugar (20%)     20 

 

 



REGULAMENTO BEACH TENNIS 2022 – 18 
 

 

2 GRUPOS 

• Dupla Campeã 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 20 

• Dupla Vice-campeã (80% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 16  

• Dupla - Semifinal (60% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 12  

• Dupla - Fase de Grupos (20% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 4 

 

 

CATEGORIAS COM 2 GRUPOS 

Quantidade de Duplas  6 duplas 7 duplas 8 duplas 

Campeã 120 140 160 

Vice-campeã (80%) 96 112 128 

Semifinal (60%) 72 84 96 

Grupos (20%) 24 28 32 

 

 

3 ou 4 GRUPOS 

• Dupla Campeã 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 20 

• Dupla Vice-campeã (80% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 16  

• Dupla - Semifinal (60% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 12  

• Dupla - Quartas de Final (40% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 8  

• Dupla - Fase de Grupos (20% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 4 
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CATEGORIAS COM 3 ou 4 GRUPOS 

Quantidade de Duplas  9 duplas 10 duplas 11 duplas 12 duplas 13 duplas 14 duplas 

Campeã 180 200 220 240 260 280 

Vice-campeã (80%) 144 160 176 192 208 224 

Semifinal (60%) 108 120 132 144 156 168 

Quartas (40%) 72 80 88 96 104 112 

Grupos (20%) 36 40 44 48 52 56 

 

5, 6, 7 ou 8 GRUPOS 

• Dupla Campeã 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 20 

• Dupla Vice-campeã (80% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 16  

• Dupla - Semifinal (60% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 12  

• Dupla – 4ª de Final (40% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 8 

• Dupla – 8ª de Final (20% dos pontos) 

NÚMERO DE PONTOS = (QUANTIDADE DE DUPLAS) x 4 

 

CATEGORIAS COM 5, 6, 7 ou 8 GRUPOS 

Quantidade 
de Duplas 

15 
duplas 

16 
duplas 

17 
duplas 

18 
duplas 

19 
duplas 

20 
duplas 

21 
duplas 

22 
duplas 

23 
duplas 

24 
duplas 

Campeã 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 

Vice-campeã (80%) 240 256 272 288 304 320 336 352 368 384 

Semifinal (60%) 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 

Quartas (40%) 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 

Oitavas (20%) 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 
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10.3 Atletas com Ranking ITF serão considerados como Profissionais e não poderão 

se inscrever em uma categoria amadora FPT (A, B, C), exceção feita às 

categorias Master 40+ e 50+;  

10.4 O atleta inscrito em uma categoria Profissional, não poderá jogar outra 

categoria amadora em um mesmo torneio chancelado pela FPT. Com exceção 

de atletas juvenis, bem como os atletas Master 40+ e 50+, tendo como 

finalidade o fomento do esporte. Caso aconteça conflito e coincidência de 

jogos em mesmo horário (p.ex. O atleta está jogando a categoria PRO e 

Master 40 ou 50), o árbitro geral deverá comunicar ao atleta que opte 

abandonar por uma das categorias para não ocorrer atrasos no andamento 

da logística do Torneio; 

10.5 Para torneios homologados pela ITF no Brasil, a pontuação da categoria 

Profissional seguirá o regulamento específico da ITF. 

11. W.O. (Não comparecimento – Walk Over) 

11.1 Os atletas que perderem por W.O. (não comparecimento) em um jogo da fase 

de grupos automaticamente estão desclassificados do torneio na categoria em 

disputa. 

11.2 Os atletas que perderem por W.O. (não comparecimento) na fase de grupos, 

não receberão nenhuma pontuação. 

11.3 Os atletas que perderem por W.O. (não comparecimento) na fase eliminatória 

receberão 50% da pontuação da rodada correspondente. 

11.4 O W.O. Será caracterizado após transcorridos 15 minutos do horário marcado 

para o jogo independentemente de haver disponibilidade imediata de quadra. 

No caso da fase de grupos, TODAS as duplas deverão estar presentes no início 

dos confrontos. 

12. CONVOCAÇÕES   

As convocações da Seleção Paulista de Beach Tennis acontecerão, sempre que 

necessário, para preparação e treinos oficiais, independente de prazo, e, com 

antecedência razoável antes do início da competição oficial respeitado o calendário 

de divulgação, bem como os regulamentos das Entidades ITF, CBT ou FPT. Os 

critérios para convocação serão publicados em Circular à parte deste Regulamento, 

porém obedecerá as regras já existentes aqui contidas. 
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13. PRIZE MONEY 

a. Os torneios chancelados pela Federação Paulista de Tênis – Beach Tennis terão 

premiação em dinheiro somente para as categorias PROFISSIONAIS; 

b. NÃO é permitido premiação em dinheiro, contas de investimentos, aplicações 

financeiras, ações ou debentures, e, artifícios que indiquem ou ensejem 

subliminarmente pagamento em dinheiro aos atletas das categorias 

AMADORAS. Para tais categorias somente será permitido premiação de troféus, 

medalhas, brindes, vouchers para consumo de produtos em parcerias de 

patrocinadores, como por exemplo, restaurantes, hotéis, operadoras de 

turismo, e quaisquer outros brindes com produtos; 

c. Os valores das premiações, a critério dos organizadores, OBRIGATORIAMENTE 

deverão ser especificados no momento da assinatura do TERMO DE 

COMPROMISSO, e Factsheet da competição, e deverá ser divulgada em todas as 

mídias do evento. Seguindo a sugestão prevista neste regulamento. Uma vez 

publicado o valor não poderá ser alterado; 

d. É vedado ao organizador vincular ou atrelar o valor da premiação ao número de 

atletas inscritos; 

e. A divisão da premiação deverá ser igual para as categorias PRO Masculina e PRO 

Feminina, ou seja, 50% para a categoria feminina, e 50% para a categoria 

masculina. 

f. A premiação deverá ser paga ao final do evento, após a cerimônia de premiação, 

ou no máximo até o segundo dia útil durante a semana seguinte através de 

depósito ou transferência bancária. O não cumprimento deste item acarretará 

na suspensão do organizador pela FPT-BT para a realização de novos eventos, 

até que a premiação seja paga. 

g. O percentual de distribuição da premiação aos atletas da categoria profissional 

deverá seguir os padrões constantes neste Regulamento FPT-BT. A distribuição 

deverá ser 70% para a dupla campeã, e 30% para a dupla vice-campeã. Ex: Caso 

o Prize Money total da Categoria Profissional seja no valor de R$ 2.000,00; 

Caberá para a categoria Profissional Masculina o valor de R$ 1.000,00, e para a 

categoria Profissional Feminina R$ 1.000,00; A dupla campeã masculina e a dupla 

campeã feminina receberá R$ 700,00 cada (70%); as duplas vice campeãs 

masculina e feminina receberão R$ 300,00 cada (30%); 
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h. Em caso de não realização de uma das categorias profissional masculina ou 

feminina, o valor destinado àquela categoria da qual não houve a disputa, não 

será revertido à outra categoria. Ex: Prize Money total de valor R$ 2.000,00 para 

categorias masculina e feminina Profissional – categoria masculina não realizada, 

e, categoria feminina realizada: Categoria feminina receberá R$ 1.000,00;   

i. Quando os torneios tiverem a chancela conjunta CBT e ITF deverão obedecer a 

regra maior. 

14. CÓDIGO DE CONDUTA 

14.1 APLICAÇÃO - O código de conduta será aplicado pelo Árbitro Geral, Árbitros 

Auxiliares (independente de estarem dentro da quadra ou fora dela) ou Juiz de 

Cadeira a qualquer momento. Para aplicação do código de conduta, o Árbitro 

Geral ou os seus auxiliares, deverão COMUNICAR em voz clara e audível 

informar a violação ao atleta infrator e aos demais atletas da partida, conforme 

segue: 

a. Obscenidade audível: Palavras obscenas ditas pelos jogadores em qualquer 

idioma; 

b. Obscenidade visível: Gestos ou atitudes obscenas visíveis; 

c. Abuso de bolas: Bolas golpeadas propositalmente para dentro ou fora da 

quadra, mesmo com o ponto ou jogo terminado, enquanto o jogador estiver 

na quadra; 

d. Abuso de raquete ou equipamento: Qualquer atitude destrutiva utilizando 

raquetes ou equipamentos dentro e fora da quadra; 

e. Abuso verbal: Expressão verbal, que desrespeite o oponente, arbitragem ou 

público em geral; 

f. Abuso físico: Agredir fisicamente seu oponente, arbitragem ou público; 

g. Instrução: Qualquer tipo de comunicação audível ou visível entre o jogador, 

técnico, pais, acompanhantes ou torcida; 

h. Conduta antidesportiva: toda e qualquer atitude antidesportiva que não 

esteja prevista nos itens acima, sejam elas dentro ou fora das quadras, 

praticadas por pessoas, sejam elas técnicos, acompanhantes ou atletas que 

estejam jogando inscritos ou não na competição, estarão sujeitos ao código 

de conduta, inclusive, no ambiente (clube, academia) em que estiver sendo 

realizada a competição. 
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14.2 Penalidades por infração ao código de conduta: 

a. 1ª Violação: Advertência; 

b. 2ª Violação: Perda de Ponto; 

c. 3ª Violação: Perda de Game. 

d. 4ª violação em diante:  fica a critério do Árbitro Geral, se continua 

penalizando com perda de games ou com desclassificação da dupla faltosa. 

e. Dependendo da gravidade do ato cometido pela dupla, a mesma poderá ser 

desclassificada sem passar pelo processo normal acima descrito. 

f. Em caso de violação por conduta antidesportiva disferida por técnico, 

acompanhantes, torcida ou atleta inscrito ou não na competição, além das 

sanções administrativas aqui descritas, poderá ainda sofrer suspensão de 

participação em torneios e competições oficiais da FPT, e, ainda sujeito às 

sanções administrativas dos clubes e/ou locais onde forem realizadas as 

competições. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA 

a. Advertência: perda de 15% do total de pontos obtidos na prova do torneio em 

que cometeu a infração, anotação na ficha técnica do atleta; 

b. Perda de Ponto: perda de 30% do total de pontos obtidos na prova do torneio 

em que cometeu a infração, anotação na ficha técnica do atleta; 

c. Perda de Game: perda de 60% do total de pontos obtidos na prova do torneio 

em que cometeu a infração, e anotação na ficha técnica do atleta; 

d. Desclassificação: não recebe nenhuma pontuação na prova do torneio em que 

foi desclassificado, e, suspensão de um torneio da FPT, e anotação na ficha 

técnica do atleta; 

e. A punição aplicada ao atleta infrator, independentemente da gravidade e 

qualquer que seja o torneio onde ocorrer, fará parte permanente dos resultados 

obtidos para composição do ranking anual, sem que haja qualquer tipo de 

substituição do resultado; 

f. No caso de reincidência, o atleta poderá ser suspenso em até 03 (três) torneios, 

ou alternativamente por 06 (seis) meses das competições. A decisão da aplicação 

da punição será da Comissão Disciplinar da FPT; 
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g. Caso o jogador cometa alguma infração dentro das instalações do torneio antes 

ou após o encerramento da partida (clube, hotel, etc.), a penalização será 

decidida pelo Árbitro Geral da FPT-BT mediante análise da gravidade ocorrida 

que deverá constar do relatório enviado pelo árbitro; 

h. Em qualquer dos casos supra mencionados de indisciplina e infração ao Código 

de Conduta, independente da gravidade e da pena aplicada pela Comissão 

Disciplinar, o atleta estará sujeito como sanção à não convocação da seleção 

paulista; 

16. ATENDIMENTO MÉDICO 

16.1 É obrigatório que os torneios tenham um profissional da área de Medicina e/ou   

Fisioterapia para prestar atendimento em caso de lesões, contusões, etc. 

16.2 Durante o atendimento, que não poderá exceder o tempo regulamentar de 3 

minutos contados a partir do início do tratamento, o Árbitro Geral deverá estar 

presente. 

16.3 Não são permitidos quaisquer tratamentos que requeiram injeções, infusões 

intravenosas ou utilização de oxigênio dentro ou fora da quadra, com exceção 

dos atletas portadores de diabetes, onde é permitida a utilização do tempo 

médico para verificação da dosagem sanguínea e aplicação do medicamento 

necessário. 

16.4  Caso necessário, será obrigatório que os torneios tenham uma ambulância de 

prontidão no local do evento para atender aos atletas e torcedores e para 

remoção a unidade de saúde, sempre de acordo com a legislação vigente. 

17. ARBITRAGEM 

a. A programação de jogos, horários e informações sobre chamadas e chaves é de 

inteira responsabilidade do Árbitro Geral e da organização do torneio, e, deverá 

estar disponibilizada nas mídias sociais oficiais da FPT-BT; 

b. A arbitragem do torneio ficará a cargo de um Árbitro Geral, devendo ser 

assessorado por árbitros auxiliares, todos devidamente aprovados pelo 

Departamento de Arbitragem da FPT. Os árbitros homologados pela ITF, CBT e 

FPT são obrigados a obedecer os regulamentos das instituições que regulam o 

Beach Tennis. O Árbitro Geral poderá designar auxiliares para exercer a função 

de árbitros de cadeira. Neste caso o árbitro designado não precisa ter sido 

aprovado em cursos, porém deverá ter conhecimento das regras; 
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c. Durante a realização do torneio, o Árbitro Geral e seus auxiliares são as 

autoridades máximas competentes para dirigir a parte técnica do torneio, e, têm 

entre suas atribuições o direito de intervir (estando ou não na quadra) em 

qualquer jogo e a qualquer momento que julgar necessário, para aplicação das 

regras, procedimentos e código de conduta; 

d. O Árbitro Geral deverá estar sempre presente durante a realização dos jogos e 

completamente à disposição do torneio. A falta de Árbitro acarretará a 

paralisação imediata do torneio; 

e. No caso de violações de código de conduta, o árbitro deverá informar a 

penalidade aplicada ao Departamento de Beach Tennis da FPT em seu relatório 

final do Torneio; 

f. O nome do Árbitro Geral será divulgado e deverá constar em local visível nas 

dependências do local de realização do torneio; 

g. Em caso de W.O., tão logo esteja esgotado o prazo de tolerância de 15 minutos, 

é obrigatório o Árbitro Geral informar à dupla presente sua vitória por ausência 

do adversário; 

h. Em hipótese alguma o Árbitro Geral tem o direito de solicitar ou obrigar o atleta 

presente a esperar mais do que previsto em regulamento. Após a aplicação do 

W.O. pelo Árbitro Geral, não é permitida a realização do jogo mesmo que haja 

comum acordo entre os jogadores; 

i. Em hipótese alguma, a arbitragem do torneio poderá participar como atleta no 

mesmo evento. 

j. Ao final de cada torneio o Árbitro Geral é obrigado a enviar relatório geral sobre 

todos os acontecimentos do torneio, eventuais violações de condigo de conduta, 

punições aplicadas identificando os atletas e/ou pessoas envolvidas. 

 

18. CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS 

 

18.1 Todo atleta ao fazer sua inscrição em qualquer torneio oficial, supervisionado, 

chancelado ou organizado tecnicamente pela FPT-BT, declara ter total 

conhecimento das regras do esporte, e, automaticamente aceita e se submete 

e a este regulamento e normas oficiais da Federação Paulista de Tênis, Comissão 

Disciplinar e ao STJDT. 
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18.2 Excepcionalmente poderá haver mudança de regra após a publicação do 

calendário. Caso ocorra, a mudança será comunicada pelos canais oficiais da 

FPT-BT em seu site e mídias sociais. Tais mudanças, caso ocorram, não poderão 

ser utilizadas para alegações de desconhecimento das regras e deste 

regulamento. 

19. DA VALIDADE DOS JOGOS TERMINADOS 

19.1 Todo jogo efetivamente terminado, independentemente de ter sido realizado 

de acordo com os itens descritos neste regulamento será considerado válido. É 

de responsabilidade dos atletas o conhecimento das regras, e, nenhum jogador 

poderá alegar seu desconhecimento para solicitar cancelamento de qualquer 

partida efetivamente realizada.  

20. DOS CASOS OMISSOS 

20.1 Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo 

Árbitro Geral, no que diz respeito às competições e torneios. O Departamento 

Técnico da FPT deverá ser consultado quando a arbitragem não tiver condições 

de chegar à conclusão para solução das dúvidas encontradas;  

20.2 A FPT-BT através de seu Departamento Técnico e Comissão especifica 

solucionará para os casos omissos. 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 O Troféu Melhores do Ano promovido pela Federação Paulista de Tênis será 

entregue aos atletas que encerrarem o ano na 1° posição do ranking FPT-BT na 

sua categoria; 

21.2 Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação oficial no site da 

Federação Paulista de Tênis; 

21.3 Todas as disposições anteriores e contrárias ficam revogadas. 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2022. 

 
Luiz Fernando Balieiro 

Presidente 


