
 
 

 

 

REGULAMENTO FPT BEACH TENNIS 2018 

 

CAPÍTULO I - DA COMPETIÇÃO 

Este regulamento deverá ser seguido em todas as etapas dos eventos de Beach Tennis que serão 
realizadas em todo o Estado do Paraná. 

Art. 1 – Qualquer clube ou academia filiado poderá solicitar datas para a realização de etapas de 
torneios de Beach Tennis, desde que cumpram com o estabelecido no ANEXO 4 deste 
regulamento (Caderno de encargos para torneios de Beach Tennis 2018). 

Art. 2 – Os eventos de Beach Tennis poderão ser realizados isoladamente, sem qualquer relação 
com outros eventos da FPT, ou dentro de eventos oficiais de TENIS (classes e infanto-juvenil). 

Art. 3 – Os eventos de Beach Tennis serão definidos como FPT Beach Series 1000, FPT Beach 
Series 500 e FPT Beach Series 100. 

Os torneios FPT Beach Series 1000 deverão acontecer isoladamente em uma única região do 
estado, enquanto que os FPT Beach Series 500 poderão acontecer em diferentes regiões do 
estado, simultaneamente. 

Os torneios FPT Beach Series 100 serão caracterizados como torneios internos de clubes e 
academias, e poderão acontecer simultaneamente em diversos clubes e academias do estado. 

Art. 4 – Todos os beach tenistas que participarem dos torneios de Beach Tennis deverão 
preencher o cadastro no site oficial da FPT. 

Art. 5 – A FPT irá organizar o ranking paranaense de Beach Tennis que será utilizado para 
confecção de chaves dos torneios oficiais e o mesmo será contado no período de 01 de outubro 
de 2017 a 30 de setembro de 2018. 

 

CAPÍTULO II - DO CADASTRO E FILIAÇÃO 

Para o ano de 2018, poderão participar de eventos ESTADUAIS, somente os beach tenistas 
cadastrados no site da FPT. Para realizar o cadastro basta acessar o site: www.fpt.com.br, ir na 
opção filie-se e aguardar a liberação de seu “login” e senha. Com o acesso liberado, poderão fazer 
as inscrições dos campeonatos com a chancela da FPT. 

Todos os atletas que optarem por pagar a taxa anual serão considerados FEDERADOS, os demais 
serão chamados de FILIADOS. 

O valor correspondente a taxa de filiação será de R$ 200,00 (duzentos reais) para jogar TÊNIS e 
BEACH TENNIS, ou R$ 110,00 (cento e dez reais) para disputar apenas Beach Tennis. 

 

http://www.fpt.com.br/


 
 

 

 

 O pagamento da taxa anual poderá ser realizado pelo site (boleto, cartão de crédito ou 
via depósito bancário na conta da FPT. 

 Os atletas que optarem por serem filiados poderão disputar torneios sem pagar a taxa 
anual, pagando a taxa extra de não federado por torneio no valor de R$ 30,00. 

 Atletas apenas FILIADOS, sem taxa anual, não pontuarão no ranking. 
 

CAPÍTULO III - DAS CATEGORIAS 

Art. 6 – Todos os atletas serão classificados de acordo com seu nível técnico e os resultados no 
ranking estadual. 

Serão classificados nas categorias abaixo: 

Categoria PRO (a mais forte), A, B, C e D (a mais fraca). 

Parágrafo 1 – Serão considerados atletas PRO todos aqueles que estiverem pontuados no ranking 
ITF e os atletas promovidos da categoria A do ano anterior. 

Art. 7 – As categorias disputadas nos torneios de Beach Tennis serão as seguintes:  

MASCULINO 

 BTMPRO – PROFISSIONAL MASCULINO 

 BTMA – CATEGORIA AMADOR MASCULINO A 

 BTMB – CATEGORIA AMADOR MASCULINO B 

 BTMC – CATEGORIA AMADOR MASCULINO C 

 BTMD – CATEGORIA AMADOR MASCULINO D 

 BTM35 – CATEGORIA AMADOR MASCULINO 35+ (Nascidos até 1983)   

 BTM45 – CATEGORIA AMADOR MASCULINO 45+ (Nascidos até 1973) 

 BTMJ10 – CATEGORIA JUVENIL MASCULINO SUB 10 (Nascidos a partir de 2008) 

 BTMJ12 – CATEGORIA JUVENIL MASCULINO SUB 10 (Nascidos a partir de 2006) 

 BTMJ14 – CATEGORIA JUVENIL MASCULINO SUB 14 (Nascidos a partir de 2004)               

 BTMJ18 CATEGORIA JUVENIL MASCULINO 18 ANOS (Nascidos a partir de 2000) 

 BTMSPRO – MASCULINO SIMPLES PROFISSIONAL 

 BTMSA – MASCULINO SIMPLES AMADOR A 

 BTMSB – MASCULINO SIMPLES AMADOR B 

 BTMSC – MASCULINO SIMPLES AMADOR C 

 BTMSD – MASCULINO SIMPLES AMADOR D 
 

FEMININO 

 BTFPRO – PROFISSIONAL FEMININO 

 BTFA – CATEGORIA AMADOR FEMININO A 

 BTFB – CATEGORIA AMADOR FEMININO B 



 
 

 

 

 BTFC – CATEGORIA AMADOR FEMININO C 

 BTFD – CATEGORIA AMADOR FEMININO D 

 BTF35 – CATEGORIA AMADOR FEMININO 35+ (Nascidos até 1983) 

 BTF45 – CATEGORIA AMADOR FEMININO 45+ (Nascidos até 1973) 

 BTFJ10 – CATEGORIA JUVENIL FEMININO SUB 10 (Nascidos a partir de 2008) 

 BTFJ12 – CATEGORIA JUVENIL FEMININO SUB 10 (Nascidos a partir de 2006) 

 BTFJ14 – CATEGORIA JUVENIL FEMININO SUB 14 (Nascidos a partir de 2004) 

 BTFJ18 – CATEGORIA JUVENIL FEMININO 18 ANOS (Nascidos a partir de 2000) 

 BTFSPRO – FEMININO SIMPLES PROFISSIONAL 

 BTFSA – FEMININO SIMPLES AMADOR A 

 BTFSB – FEMININO SIMPLES AMADOR B 

 BTFSC – FEMININO SIMPLES AMADOR C 

 BTFSD – FEMININO SIMPLES AMADOR D 
 

MISTA 
 
 BTMISTA PRO – MISTA PRO 

 BT MISTA A – MISTA A 

 BTMISTA B – MISTA B 

 BTMISTA C – MISTA C 

 BTMISTA D – MISTA D 

 BTMISTA35 – MISTA 35+ (Nascidos até 1983) 

 BTMISTA45 – MISTA 45+ (Nascidos até 1973) 

 BTMISTA14 – MISTA JUVENIL SUB 14 ANOS (Nascidos a partir 2004) 

 BTMISTA18 – MISTA JUVENIL ATÉ 18 ANOS (Nascidos a partir 2000) 
 

 Não será obrigatória a realização de todas as categorias nos torneios, ficando a cargo do 

promotor decidir em conjunto com a FPT quais categorias serão disputadas. 

 
 Um jogador poderá optar pelas categorias em que desejar competir. A FPT sugere que o 

atleta não escolha mais do que duas modalidades em um mesmo dia de competição. 

 

 Os jogadores que são das categorias MASTER (35 e 45 +) podem competir nas provas 

consideradas amadoras desde que não coincida com as fases de grupos com a programação. 

 

 Os atletas das categorias MASTER podem descer uma categoria na sua idade. Exemplo, 

um atleta da 45+ poderá disputar a prova na 35+. 

 

 Os atletas poderão escolher apenas uma disputa nas provas TÉCNICAS (A, B, C, D). 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV - FORMA DE DISPUTA E SORTEIO DAS CHAVES 

Art. 8 – As formas de disputa em categorias amadoras serão definidas pelo número de inscritos. 
Não sendo realizado nenhuma prova com menos de 3 (TRÊS) duplas. Sendo assim, as chaves serão 
confeccionadas conforme segue: 

FASE DE GRUPOS: Grupos com 3, 4 ou 5 duplas, conforme regras abaixo: 

 4 duplas: todos contra todos 

 5 duplas: 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 (5 grupos de 3 duplas) 

 16 duplas: 5 grupos (4 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)  

 17 duplas: 5 grupos (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 
 

 

Parágrafo 1- Em caso de empate nos grupos realizados, a definição das posições será apurada 
observando-se os seguintes critérios, pela ordem:  

 



 
 

 

 

Empate entre 2 duplas / atletas: 

 Confronto direto 

 Saldo de games 

 Saldo do tie break 

 Sorteio 
 
Empate entre 3 duplas / atletas  
 

 Saldo de games  para definir a dupla campeã 

 Game Average  

 Saldo do tie break 

 Sorteio. 
 

Parágrafo 2 – Em caso de empate entre 3 duplas, após definida a dupla campeã, volta-se para o 
confronto direto para definir a dupla vice-campeã. 

 Parágrafo 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 2/1 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; 

Parágrafo 4 – Game Average – A fórmula do GAME AVERAGE será utilizada de acordo com o 
modelo a seguir: 

Divide-se os games vencidos pelos games perdidos em todos os sets na fase de grupo; 

Em seguida soma-se os resultados da divisão dos games; 

A soma desses resultados deverá ser dividida pelo número de jogos realizados no grupo. 

Veja exemplo a seguir, com empate entre dupla A e dupla B: 

A dupla A venceu o primeiro jogo por 6/4 e perdeu o segundo jogo por 4/6. 

6 : 4 = 1,5  4 : 6 = 0,66  1,5 + 0,66 = 2,16  2,16 : 2 = 1,08 Game Average 

A dupla B perdeu o primeiro jogo por 4/6 e venceu o segundo jogo por 7/5. 

4 : 6 = 0,66 7 : 5 = 1,4 0,66 + 1,4 = 2,06 2,06 : 2 = 1,03 Game Average 

Neste caso classificará a dupla A, a qual ficou com maior saldo de GAME AVERAGE. 

Apenas para o cálculo de GAME AVERAGE jogos finalizados com placares de 6/0 serão 
considerados como 6/1. 



 
 

 

 

Parágrafo 5 - Para efeito de contagem para desempate, o Super Tie-Break será considerado como 
SET, porém, não será considerado na contagem de games;  

Nas chaves de grupos, a dupla que perder por WO ou desistência sem ter iniciado o jogo, será 
automaticamente desclassificado e a pontuação zerada. 

Caso esta dupla já tenha realizado algum jogo, estes jogos serão desconsiderados a todos os seus 
adversários. 

Parágrafo 6 - As disputas serão ordenadas da seguinte maneira: 

A) Até 5 duplas turno único.  

B) De 6 a 8 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para a semi final.  

C) De 9 a 32 duplas, classificam os 2 primeiros de cada grupo para jogar uma chave eliminatória. 

 Na soma dos rankings dos atletas, os melhores serão cabeças de chaves e terão prioridade 
para os grupos com 3 (Três) atletas ou duplas. 

 

Os cabeças de chaves de cada grupo serão escolhidos pelo ranking individual (Simples) e pela 
soma dos rankings individuais (para duplas), como segue: 

O cabeça 1 ficará no grupo 1. 

O cabeça 2 ficará no grupo 2. 

O cabeça 3 ficará no grupo 3. 

O cabeça 4 ficará no grupo 4. 

 

Parágrafo 6 - Os jogadores que classificarem da fase de grupos para a fase eliminatória, serão 
ordenados como cabeças de chaves pelo critério abaixo: 

 Melhores classificados dos grupos; 
Exemplo: (1º do G1 – cabeça 1, 1º do G2 – cabeça 2, 1º do G3 – cabeça 3, etc) 

 Caso tenha empate, a soma dos Rankings dos atletas será utilizada para desempate. 
 

As demais posições dos classificados das chaves de grupos deverão respeitar a seguinte ordem: 

 

Chaves originadas de 3 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 9 



 
 

 

 

2º do grupo 1 – linha 5 

1º do grupo 2 – linha 12 

2º do grupo 2 – linha 4 

1º do grupo 3 – linha 6 

2º do grupo 3 – linha 3 

Chaves originadas de 4 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 1 

2º do grupo 1 – linha 5 

1º do grupo 2 – linha 8 

2º do grupo 2 – linha 3 

1º do grupo 3 – linha 4 

2º do grupo 3 – linha 7 

1º do grupo 4 – linha 6 

2º do grupo 4 – linha 2 

 

Chaves originadas de 5 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 17 

2º do grupo 1 – linha 21 

1º do grupo 2 – linha 24 

2º do grupo 2 – linha 3 

1º do grupo 3 – linha 22 

2º do grupo 3 – linha 14 

1º do grupo 4 – linha 20 

2º do grupo 4 – linha 4 

1º do grupo 5 – linha 19 

2º do grupo 5 – linha 13 



 
 

 

 

 

Chaves originadas de 6 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 17 

2º do grupo 1 – linha 13 

1º do grupo 2 – linha 24 

2º do grupo 2 – linha 4 

1º do grupo 3 – linha 22 

2º do grupo 3 – linha 6 

1º do grupo 4 – linha 20 

2º do grupo 4 – linha 9 

1º do grupo 5 – linha 5 

2º do grupo 5 – linha 3 

1º do grupo 6 – linha 10 

2º do grupo 6 – linha 14 

 

Chaves originadas de 7 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 17 

2º do grupo 1 – linha 13 

1º do grupo 2 – linha 24 

2º do grupo 2 – linha 4 

1º do grupo 3 – linha 12 

2º do grupo 3 – linha 6 

1º do grupo 4 – linha 8 

2º do grupo 4 – linha 9 

1º do grupo 5 – linha 5 

2º do grupo 5 – linha 7 



 
 

 

 

1º do grupo 6 – linha 10 

2º do grupo 6 – linha 14 

1º do grupo 7 – linha 3 

2º do grupo 7 – linha 11 

 

Chaves originadas de 8 grupos: 

1º do grupo 1 – linha 1 

2º do grupo 1 – linha 13 

1º do grupo 2 – linha 16 

2º do grupo 2 – linha 4 

1º do grupo 3 – linha 12 

2º do grupo 3 – linha 7 

1º do grupo 4 – linha 5 

2º do grupo 4 – linha 10 

1º do grupo 5 – linha 9 

2º do grupo 5 – linha 6 

1º do grupo 6 – linha 8 

2º do grupo 6 – linha 11 

1º do grupo 7 – linha 3 

2º do grupo 7 – linha 15 

1º do grupo 8 – linha 14 

2º do grupo 8 – linha 2 

 

Parágrafo 7 – Na fase de grupos os jogos serão disputados em um set até 6 games, havendo 
empate em 6-6, joga-se um tie-break (até 7 pontos). 

Parágrafo 8 – Na categoria PRO, quando os jogos forem disputados em grupo único, os jogos serão 
realizados em Set Pro, até 8 games. 



 
 

 

 

Parágrafo 9 – Na fase eliminatória (quartas, semifinais e finais) de todas as categorias deverá ser 
jogado um set até 8 games (Set PRO), havendo empate em 7-7, o jogo vai até 9; havendo empate 
em 8-8, joga-se um tie-break (até 7 pontos); 

Parágrafo 10 – Apenas a categoria PRO masculina e feminina, na fase final deverá ser jogado em 
melhor de 3 sets, sendo os 2 primeiros com Tie-break e NO AD. Em caso de empate, joga-se o 3º 
set no formato MATCH Tie-break (até 10 pontos). 

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES E PROGRAMAÇÃO 

Art. 9 – As inscrições deverão ser realizadas até a segunda-feira que antecede o evento, pelo site 
oficial da FPT, por meio de depósito em conta corrente ou por boleto bancário, emitido 
diretamente no site. 

Art. 10 – A taxa de inscrição será determinada de acordo com o grupo do torneio.  

Os atletas que desejarem disputar mais de uma categoria / classe, terão um acréscimo de R$ 20,00 
(vinte reais) por cada classe disputada, exceto nos torneios FPT Beach Series 100, que serão 
definidos pelo promotor. 

Tabela de valores referente à taxa de inscrição a serem cobrados: 

INSCRIÇOES FPT 1000 FPT 500 FPT 100 

Inscritos em (1) uma classe R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 30,00 

Inscritos em (2) duas classes R$ 90,00 R$ 80,00 Definido pelo 
clube/promotor 

Inscritos em (3) três classes R$ 110,00 R$ 100,00 Definido pelo 

clube/promotor 

Inscritos em (4) quatro classes R$ 130,00 R$ 120,00 Definido pelo 

clube/promotor 

 

Parágrafo 1. Nas categorias sub 10, sub 12 e sub 14 o valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 
(trinta reais). Isto se aplica aos inscritos apenas destas categorias.  

 Neste caso a FPT não cobrará repasse dos promotores.  

Exemplo: Um atleta inscreve na sub 14 e na Mista C, neste caso ele pagará os valores integrais. 

Parágrafo 2. A FPT oferece um pacote família, onde o terceiro membro da família terá um 

desconto de 50% na taxa de ANUIDADE. 



 
 

 

 

Art. 11 – O sorteio das chaves será de responsabilidade do Departamento Técnico da FPT, o qual 
terá até terça-feira às 12 horas para atualizar a lista de inscritos e até às 18 horas para divulgar as 
chaves. 

Art. 12 – Só serão realizadas categorias que tenham pelo menos 3 inscritos. 

Art. 13 – A divulgação das chaves e da programação de jogos será através site ou pelo árbitro geral 
no próprio evento. 

Art. 14 – O promotor do evento deverá publicar no lançamento do torneio e corrigir se necessário 
logo após o término das inscrições, a grade de horários que pretende realizar as categorias. 

O árbitro deverá atualizar no site a programação e resultados o mais breve possível. 

Sugere-se que seja realizado ao final de cada período do dia. 

 

Modelo de programação FPT 

 

Figura 1 – Exemplo de programação a ser elaborada antes pelo árbitro geral. 

 

CAPÍTULO VI - DOS REPASSES FINANCEIROS: 



 
 

 

 

Art. 15 - Do valor arrecadado das inscrições, R$ 15,00 (Quinze reais) por inscrito serão repassados 
para a FPT. 

Parágrafo 1 – O repasse para a FPT nos torneios FPT Beach Series 100 será de R$ 5,00 por inscrito 
e será isento ao atleta a taxa de não federado. 

Parágrafo 2 – O valor recebido referente à taxa extra, de não federado, deverá ser repassado 
integralmente à FPT. 

CAPÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO 

Art. 16 – As medalhas serão fornecidas pela FPT em todos os eventos FPT Beach Series 1000 e FPT 
Beach Series 500. 

Parágrafo 1 – A premiação em dinheiro será por conta do promotor do torneio. 

 

Distribuição mínima da premiação 

Categoria do Torneio Valor mínimo oferecido Divisão valores para cada dupla 

FPT BT SERIES 1000  

Prêmio total: R$ 2.000,00 

 Só serão premiados em R$ as categorias 
profissionais (PRO) 

 

 

Mínimo  

R$ 1.000,00 na Categoria 

Masculino PRO ou Feminino PRO 

***Nas demais categorias o valor 

da premiação é opcional e a divisão 

será feita pelo promotor. 

Dupla Campeã: 50% 

Dupla Vice: 25% 

Semifinalistas: 12,5% 

FPT BT SERIES 500  

Prêmio total: Valor arrecadado na categoria PRO 

 

Do valor arrecadado nas inscrições 

desta categoria serão descontadas 

as despesas operacionais da FPT no 

valor de R$ 15,00 e do promotor no 

valor de R$ 20,00  

Dupla Campeã: 70% 

Dupla Vice: 30% 

 

 

***Exemplo: O promotor decide usar R$ 1.000,00 para premiar a categoria masculina PRO. 

O restante (R$ 1.000,00) o promotor poderá oferecer em forma de vale prêmios a fim de 

completar o restante da premiação exigida para o grupo do torneio. 

 
CAPÍTULO VIII – DOS MATERIAIS 



 
 

 

 

 
Art. 17 – Em torneios FPT Beach Series 1000 e FPT Beach Series 500 a FPT fornecerá 1 (um) tubo 
de bolas de Beach Tennis a cada 6 inscritos. 
Quando solicitado, a FPT poderá emprestar redes, marcações e guarda-sóis para o uso durante o 
evento. 
CAPÍTULO IX – DA ARBITRAGEM 
 
Art. 18 – A arbitragem do torneio ficará a cargo de um Árbitro Geral, indicado pela FPT, pago pelo 
promotor do evento.  

 Fica proibido a participação do Árbitro Geral no evento para ele designado. 
 Os árbitros auxiliares poderão disputar o campeonato, desde que não arbitre a mesma 

categoria disputada. Exemplo: árbitro auxiliar 01 jogará na PRO, portanto poderá arbitrar 
somente os jogos das demais categorias (A, B, C, D, MASTER, SUB 10, SUB 12 e SUB 14). 

 
 
CAPÍTULO X – DA ANUIDADE 
 
Art. 19 – O valor pago terá validade para 12 meses a contar da data de pagamento. 
 
Art. 20 – Os requisitos mínimos exigidos pela FPT para realização de eventos oficiais de Beach 
Tennis em 2018 devem ser seguidos de acordo com CADERNO DE ENCARGOS apresentado como 
anexo a este regulamento. 
 
Art. 21 – A pontuação para as competições do Circuito BEACH TENNIS FPT será de acordo com a 
tabela abaixo: 
 

Torneios  
Pontuações Camp. Fin. SF QF OF 

Round 

Robin 

FPT 1000 BT + Bônus (30%) 

- Torneios ITF BT de U$ 10.000 

- Torneios ITF BT de U$ 40.000 

* Exclusivo para categoria PRO 

Pontuação 1000 700 490 340 200 100 

Pontos de Bônus 300 210 147 102 60 30 

Total do torneio 1300 910 637 442 260 130 

FPT 1000 BT 

- ITF de U$ 6.500 

- Circuito Nacional Correios  

- Circuito Paranaense BT FPT 1000 

Total do torneio 1000 700 490 340 200 100 



 
 

 

 

- Interclubes Paranaense BT 

FPT 500 BT 

- ITF de U$ 2.500 

- ITF U$ 0,00 

- Circuito Paranaense BT – FPT 500 

Total do torneio 500 350 245 170 100 50 

FPT 100 BT 

Torneios Internos de clubes e academias 

 

Total do torneio 100 70 45 30 20 10 

        
***Os atletas que não se classificarem para a fase eliminatória marcarão pontos de Round Robin 
referente ao grupo do torneio. 
Exemplo: O atleta disputando torneios FPT Beach Series 1000 e não conseguindo se classificar 
para a fase eliminatória marcará 100 pontos. 
 
Art.22 – O ranking paranaense de Beach Tennis será composto pela soma dos 10 (dez) melhores 
resultados obtidos pelos atletas nos torneios oficiais, como segue: 
 

a) 4 (quatro) torneios FPT Beach Series 1000 

b) 4 (quatro) torneios FPT Beach Series 500 

c) 2 (dois) torneios FPT Beach Series 100 

 

Parágrafo 1 – Todos os beach tenistas poderão jogar uma categoria acima da cadastrada e 

receberão pontuação no ranking da categoria disputada. 

Parágrafo 2 – Atletas cadastrados na categoria A poderão disputar torneios na categoria A ou PRO, 

porém seus pontos sempre serão computados na categoria em que estiver cadastrado. 

 

CAPÍTULO XI – DAS PROMOÇÕES DE CATEGORIA 

As promoções de classes no Beach Tennis serão realizadas ao final do ano calendário (outubro de 
2018), onde serão promovidos de categoria todos os beach tenistas que estiverem de acordo com 
os critérios a seguir, tanto no masculino como no feminino: 

a) Da Categoria D para C serão promovidos os 20 (vinte) melhores do ranking  

 



 
 

 

 

b) Da categoria C para B serão promovidos os 10 (dez) melhores do ranking 

 

c) Da categoria B para A serão promovidos os 4 (quatro) melhores do ranking 

 

d) Da categoria A para PRO serão promovidos os 2 (dois) melhores do ranking 

 

CAPÍTULO XII – DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS 
 
Todo jogador (a), ao fazer sua inscrição em qualquer torneio oficial, declaram ter total 
conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se submete e a este 
regulamento e normas oficiais.  
 
Roupa adequada em torneios Nacionais e Internacionais no território Brasileiro: Masculino; 
Bermuda/Camiseta – Feminina; Short/Saia/Top/Camiseta.  
Não é permitido jogar de sunga, sem camisa ou de biquíni. 
 

CAPÍTULO XIII – DOS CASOS OMISSOS 

Art. 23 – Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão resolvidos pelo Árbitro Geral 
com prévia consulta ao Departamento Técnico da FPT. 
 
 
 
 
Curitiba, 08 de novembro de 2017. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Departamento Técnico 
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: 
 
CÓDIGO DE CONDUTA 
 
O código de conduta poderá ser aplicado pelo árbitro geral, árbitros-auxiliares 
(independentemente de estarem dentro da quadra ou fora dela) ou árbitro de cadeira a qualquer 
tempo. Para aplicação do código de conduta, o árbitro-geral ou os seus auxiliares, deverão 
adentrar a quadra e em voz clara e audível informar ao tenista infrator a penalidade aplicada, 
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 jogo terminado, enquanto o jogador estiver na quadra.  
D) Abuso de Raquete ou Equipamento: Qualquer atitude destrutiva utilizando raquetes ou 
equipamentos 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 ou 
acompanhantes.  
H) Conduta Antidesportiva: toda e qualquer atitude antidesportiva que não esteja prevista nos 
itens acima.  
 
 
PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 
 

 1ª Ofensa: Advertência  
 2ª Ofensa: Perda de Ponto  
 3ª Ofensa: Perda de Game  

 
Obs. A partir da 4ª ofensa, ficará a critério do Árbitro Geral se continua penalizando com perda 
de games ou com desclassificação do tenista faltoso. Dependendo da gravidade do ato cometido 
pelo tenista, o mesmo poderá ser desclassificado sem passar pelo processo normal acima 
descrito. 

 
 



 
 

 

 

ATENDIMENTO MÉDICO 
 
É obrigatório que os torneios tenham um profissional da área de Fisioterapia para prestar 
atendimento em caso de lesões, contusões, etc. Durante o atendimento, que não poderá exceder 
o tempo regulamentar de 3 minutos contados a partir do início do tratamento, o árbitro deverá 
estar presente.  
Não são permitidos quaisquer tratamentos que requeiram injeções, infusões intravenosas ou 
utilização de oxigênio dentro ou fora da quadra, com exceção dos tenistas portadores de diabetes, 
onde é permitida a utilização do tempo médico para verificação da dosagem sanguínea e 
aplicação do medicamento necessário.  
 
É obrigatório que os torneios tenham uma AMBULANCIA de prontidão no local do evento para 
atender aos atletas e torcedores caso necessário transporte rápido a unidade de saúde.  
 
 
ANEXO 2:  
 
ARBITRAGEM 
 
 
A) A programação de jogos, horários e informações sobre chamadas é de inteira responsabilidade 
do árbitro geral e da organização do torneio e deverá estar disponibilizada no site da FPT na terça-
feira que antecede os jogos do torneio. Informações sobre a programação poderão ser obtidas no 
local dos jogos ou no site do da FPT, no hotsite do torneio.  
 
B) A arbitragem do torneio ficará a cargo de um árbitro geral (este não poderá jogar o campeonato 
arbitrado), podendo ser assessorado por árbitros auxiliares, todos devidamente aprovados pelo 
Departamento de arbitragem da FPT, ficando vetada como jogador as suas participações no 
campeonato de acordo com a categoria disputada. O Árbitro Geral poderá designar auxiliares para 
exercer a função de árbitros de cadeira, neste caso o árbitro não precisa ter sido aprovado em 
cursos, porém deverá ter conhecimento das regras;  
 
C) Durante a realização do campeonato, 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 dentro da quadra) em qualquer partida que achar 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) O árbitro geral e seus auxiliares, deverão atualizar todos os resultados das partidas no site da 
FPT.  
 



 
 

 

 

F)  No caso de violações de código de conduta, o árbitro deverá informar ao Departamento de 
Beach Tennis FPT através de formulário próprio a penalidade aplicada. Em casos de solicitação 
por parte do Departamento, os árbitros deverão elaborar relatórios detalhando as penalidades;  
 
G) O nome do árbitro geral e seus auxiliares deverão ser divulgados no SITE e HOT SITE do evento 
e deverá estar afixado em local visível nas dependências do local de realização do torneio;  
 
H) Em caso de WO, tão logo esteja esgotado o prazo de tolerância de 15 minutos, é obrigação do 
árbitro geral informar ao tenista presente sua vitória por ausência do adversário. Em hipótese 
alguma o árbitro geral tem o direito de solicitar ou obrigar o tenista presente a esperar mais do 
que previsto em regulamento. Após a aplicação do WO pelo árbitro geral não é permitida a 
realização do jogo mesmo que haja comum acordo entre os jogadores.  
I) Número de árbitros auxiliares: Um para cada 6 quadras. 
 
DAS CHAMADAS E COMPARECIMENTOS 
 
Todos os jogos serão chamados da “Mesa de Arbitragem”, através de sistema de som. Todos os 
participantes deverão confirmar suas presenças no local destinado para este fim. 
Haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do beach tenista em quadra, a partir da 
chamada do jogo. 
Será declarado perdedor o beach tenista que não se apresentar na quadra, após esse período de 
tolerância. Não havendo o comparecimento dos dois adversários, ambos serão declarados 
perdedores por WO. 
 
DOS JOGOS 
 
Os jogos serão realizados a partir das 08h00min. 
O tempo de aquecimento não poderá ultrapassar os 5 (cinco) minutos. 
A troca de lados não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos exceto ao término 
de cada set quando o tempo será de dois minutos. 
Não é permitido receber instruções na quadra, ou fora dela, em nenhum momento durante a 
partida. 
Os jogos terão acompanhamento de árbitros auxiliares. A decisão de colocar juiz de cadeira caberá 
ao Árbitro Geral. 
Caso tenha mudança do formato de disputa, a decisão caberá ao Árbitro Geral, juntamente com 
o representante da FPT e diretor do torneio. 
 
ANEXO 3:  

 

CONVOCAÇÃO PARA COPA DAS FEDERAÇÕES DE BEACH TENNIS 

 

Considerando que no mês de outubro de 2018 será realizado o Campeonato Brasileiro de Beach 

Tennis por Equipes – denominado Copa das Federações – na cidade de Florianópolis/SC.  



 
 

 

 

O evento será disputado nas seguintes categorias: Pro, A, B, C, 45+, sub 14 e a FPT poderá 

inscrever uma equipe de 6 integrantes (3 homens e 3 mulheres) e mais um técnico em cada uma 

das categorias. Os confrontos serão jogados em melhor de 3 jogos, sendo uma dupla Masculina, 

uma dupla Feminina e em caso de empate o confronto será definido através de uma dupla Mista. 

 

Para definir as equipes que irão representar o Paraná, a FPT vem através deste regulamento 

publicar os critérios para composição da equipe paranaense. 

 

Em prazo hábil a FPT solicitará aos atletas que manifestem interesse em participar do evento 

informando a sua disponibilidade e qual categoria deseja participar. Depois de receber os nomes, 

a FPT utilizará os critérios adotados e a convocação dos jogadores (as) que irão compor o time 

paranaense, como segue: 

A ordem de convocação dos atletas na categoria PRO será: 

1. Convocação 1 – 1º lugar no Ranking FPT – CIRCUITO FPT BEACH TENNIS DUPLAS 

Masculino e Feminino. 

2. Convocação 2 – 2º lugar no Ranking FPT – CIRCUITO FPT BEACH TENNIS DUPLAS 

Masculino e Feminino. 

3. Convocação 3 – Critério indicado pelo departamento técnico. 

A ordem de convocação dos atletas nas categorias A, B, C, 45+, SUB 14 será: 

4. Convocação 1 - 1º lugar no Ranking FPT – CIRCUITO FPT BEACH TENNIS DUPLAS Masculino 

e Feminino. 

5. Convocação 2 - 2º lugar no Ranking FPT – CIRCUITO FPT BEACH TENNIS DUPLAS Masculino 

e Feminino. 

6. Convocação 3 – 3º lugar no Ranking FPT – CIRCUITO FPT BEACH TENNIS DUPLAS 

Masculino 

Desempate: Em caso de empate de quaisquer vagas citadas acima valerá a convocação do 

atleta mais jovem para critério de desempate. 

Caso 1 – Supondo que na convocação 1 tenha empate entre duas pessoas, o atleta mais novo 

será classificado como convocado 1.  

Automaticamente o de mais idade ocupará a convocação 2. 



 
 

 

 

Sendo assim, a convocação 3 será ocupada pelo segundo colocado no ranking. 

Caso 2 – Se o empate em 1º lugar do ranking estiver entre 3 atletas, a convocação 1, 2 e 3 

estará definida. 

Além dos Critérios Técnicos os jogadores que serão selecionados deverão cumprir as seguintes 

regras: 

 Estar devidamente cadastrados na FPT. 

 Estar filiado junto a CBT, com a escolha do Estado do Paraná junto a seu cadastro. 

 Estar em dia com a taxa de anuidade junto a CBT e FPT. 

 Ter participado de pelo menos 3 (três) etapas dos torneios FPT BEACH SERIES 1000 e 1 

(um) Interclubes Paranaense realizados até a data de convocação em 2018. 

 Aceitar a convocação da FPT por escrito via e-mail. 

 Estar em pleno gozo de sua saúde, apresentando exame médico em caso de classificação 

para efetivar na Equipe. 

 Usar o material de identificação solicitado pelo Diretor da FPT ou pelo seu Técnico.  

 Cumprir rigorosamente todas normas estabelecidas pela Direção da FPT e CBT. 

 A confirmação da convocação do atleta será validada pela CBT. 

 

Serão deveres da FPT: 

 Convocar os atletas. 

 Inscrever e pagar a taxa de inscrição do evento junto a CBT. 

 Fornecer uniforme (camiseta) para os atletas e técnicos, de acordo com o tamanho 

previamente informado pelos atletas no ato da confirmação da convocação. 

 Publicar as possíveis ajudas de custo para os atletas. 

 

Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas para o Departamento Técnico pelo e-mail 

tecnico@fpt.com.br 

 

ANEXO 4:  

CADERNO DE ENCARGOS PARA TORNEIOS DE BEACH TENNIS 2018 

mailto:tecnico@fpt.com.br


 
 

 

 

QUADRAS:  

As quadras deverão ser como indicadas pela ITF, de maneira que não ofereçam perigo aos atletas. 
O recomendado é que a quadra tenha areia solta com pelo menos 25 cm de profundidade. 

Em cada quadra devem-se observar os espaços laterais e nos fundos. 

Nas categorias PRO, as quadras devem ser separadas e ter programação de jogos por hora / 
quadra. 

 

ESTRUTURA MÍNIMA PARA EVENTOS COM CHANCELA DA FPT: 

- Guarda-Sol e cadeiras: obrigatório nas quadras de todas as categoria. 

- Água: suficiente para todos os atletas durante os jogos.  

- Banheiros: que atendam ao número de atletas envolvidos no evento.  

- Frutas: sugerido 

- Fisioterapeuta: sugerido e deverá estar presente no local desde o início até o término dos jogos. 

- Médico: disponível por telefone ou no local.  

- Ambulância: Sugerimos que tenha disponível ou com acesso para chamar caso necessário. 

- Hospedagem: Caso o organizador consiga oferecer hospedagem, deverá ser oferecida para 
atletas inscritos com melhor posição no ranking.  

O organizador do torneio poderá sofrer penalidade em caso de não seguir as regras do 
regulamento. Cada torneio será analisado através do relatório do árbitro geral.  

- Torneios com chancela da FPT devem ter um mínimo de 2 banners com as logomarcas da FPT na 
quadra central, logomarcas no banner de premiação, camisetas, cartazes e todo material de mídia 
utilizado. 

BEACH 

TENNIS 

QUADRAS BOLAS ÁGUA PLACAR BRINDES FORMULARIO 

ASSINADO 

ARBITRAGEM PRÊMIO R$ 

RESPONSAVEL CLUBE 

ACADEMIA 

FPT CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

FPT/PROMOTOR 

OU CLUBE 

CLUBE 

ACAD. 

 1 / 2 SEDES   
No local 
 

 
 
 

  1 GERAL   



 
 

 

 

 

 

FPT 1000 

3 

QUADRAS 

OU 5 

QUADRAS 

QUANDO 

MAIS DE 

80 

INSCRITOS 

1 tubo 

para 

cada 6 

inscritos 

   
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 

 

CAMISETAS 

 

 

  
 

 

  

+ 

1 AUXILIARES 

Sempre com 

(2) sedes 

aumentar (1) 

geral 

 

FPT 

CLUBE/PROMOTOR 

R$ 2.000,00 

TROFÉUS OU 

MEDALHAS 

AOS FINALISTAS 

Total 

R$ 

3.000,00 

RESPONSAVEL CLUBE 

ACADEMIA 

FPT CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

CLUBE 

ACAEMIA 

CLUBE 

ACADEMIA 

FPT CLUBE 

ACAD. 

 

 

 

FPT 500 

1 / 2 SEDES 

3 

QUADRAS 

OU 5 

QUADRAS 

QUANDO 

MAIS DE 

80 

INSCRITOS 

 

1 tubo 

para 

cada 6 

inscritos 

 
 
 

 No local 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

SUGERIDO 

 

 

 

 

  
 

  

1 GERAL 

+ 

1 AUXILIAR 

 

Sempre com 

(2) sedes 

aumentar (1) 

geral 

 

TROFÉUS OU 

MEDALHAS 

AOS FINALISTAS 

 

 

 

SUGERIDO 

 

TORNEIOS OFICIAIS FPT 

Os torneios serão divididos em 3 (três) grupos de pontuação, sendo FPT Beach Series 1000, FPT 
Beach Series 500 e FPT Beach Series 100. 

Serão realizados 6 (seis) torneios da série FPT Beach Series 1000, devendo acontecer (3 três) 
etapas no interior e outras (3 três) na capital ou litoral do estado. 

Para os torneios da série FPT Beach Series 500 e FPT Beach Series 100 não serão limitadas a 
quantidade de etapas ao longo do ano, podendo acontecer simultaneamente em diferentes 
regiões do estado. 

 



 
 

 

 

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÕES DE TORNEIOS 

A solicitação de datas para a realização de torneios, bem como a divulgação, deverá ser enviada 
à FPT em formulário próprio, com um mínimo de 40 dias de antecedência, informando nome do 
árbitro geral e auxiliares, bem como as demais informações necessárias. 

Após o término das inscrições será realizado o sorteio dos grupos pelo departamento técnico da 
FPT, o qual enviará em seguida a relação de inscritos, juntamente do relatório final, o qual deverá 
ser preenchido com os dados solicitados após a finalização do evento. 

O árbitro geral do torneio deverá manter os resultados atualizados no site da FPT durante todo o 
evento. 

Após o término da competição, o árbitro geral/promotor do torneio deverá enviar o formulário 
recebido, contendo os WOs não recebidos e possíveis recebimentos de anuidades durante a 
competição. 

 

HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM 
 
A arbitragem do torneio ficará a cargo de um Árbitro Geral, indicado pela FPT, pago pelo promotor 
do evento.  
 
- Valores de arbitragem devem ser solicitados com o departamento técnico de Beach Tennis da 
FPT, lembrando que o dia da viagem do arbitro, conta como dia trabalhado.  
 

 
RESPONSABILIDADES DA FPT 

 
A FPT oferecerá aos torneios homologados:  
 
 Divulgação no site e/ou na pagina social da FPT;  
 Possibilidade de inscrições pelo site oficial da Entidade (cadastro de jogadores);  
 Validação da pontuação para o ranking ESTADUAL de todas as categorias.  
 Envio dos resultados e pontuações para a CBT em torneios G4 estaduais. 

 


