
 
 

REGULAMENTO INTERCLUBES SENIORS 2019 

 

1. DO CAMPEONATO 
 
Poderá participar do Interclubes Seniors toda agremiação que estiver devidamente cadastrada           
na FPT e com suas obrigações financeiras em dia. 

O campeonato de 2019 será realizado de 21 a 24 de novembro de 2019, no Santa Mônica                 
Clube Campo. 

 

2. DAS PROVAS 

O Interclubes Seniors será disputado nas seguintes categorias: 

Masculino 

● 22 a 34 anos 
● 35 a 39 anos 
● 40 a 44 anos  
● 45 a 49 anos 
● 50 a 54 anos  
● 55 a 59 anos 
● 60 a 64 anos 
● 65 a 69 anos  
● 70 a 74 anos 
● 75 anos +  

 
Feminino 

● 22 a 34 anos 
● 35 a 39 anos 
● 40 a 44 anos 
● 45 a 49 anos 
● 50 a 54 anos 
● 55 a 59 anos 
● 60 a 64 anos 
● 65 a 69 anos  
● 70 a 74 anos 
● 75 anos +  

 
 

 

 



 
 
3. INSCRIÇÕES 

Cada clube/academia poderá participar com 01 equipe por categoria, inscrevendo os nomes            
dos atletas que irão disputar a competição em cada categoria, em formulário próprio, sendo              
no mínimo 4 e máximo de 10 jogadores, exceto nas categorias em que os confrontos serão                
definidos somente uma dupla, podendo participar com apenas dois tenistas. 

O clube/academia deverá confirmar a participação no Interclubes Seniors junto à FPT até dia               
11 novembro de 2019, enviando o formulário de Inscrição específico para o evento,             
juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição com os nomes dos atletas. 

O valor de inscrição das equipes será de R$ 250,00 por categoria.  

Só poderão participar tenistas com cadastro na FPT.  

Será permitida a transferência de jogadores até 8 de novembro de 2019 para participação no               
evento.  

 

4. DOS JOGOS  

Cada confronto consistirá de 2 duplas e 1 simples. Será jogado a 1ª dupla, seguida pela 2ª                 
dupla e se necessário um 3o jogo para desempate, sendo este uma partida de simples. Ficará a                 
critério da arbitragem usar apenas uma quadra para todos os jogos do confronto ou abrir               
simultaneamente ambos os jogos de dupla. Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets,               
todos com vantagem, sendo o 3º set um Super Tie Break. 

Nas categorias masculinas e femininas 65 a 69, 70 a 74 e 75+, os confrontos consistirão de                 
apenas um jogo de duplas, seguindo o mesmo sistema de jogo. 

Caso o confronto, nas categorias em que são jogados em melhor de 3 jogos, já esteja definido                 
nos jogos de duplas (2x0), não haverá a necessidade de realização do jogo de simples. Exceto                
no Round-Robin. 

As formas de disputas serão: 

1 equipe – Não haverá prova. 

2 equipes – Confronto direto  

3 equipes – Round Robin. 

4 ou mais equipes – Eliminatória simples. 

No caso de empate de 2 equipes, na disputa de Round Robin, prevalecerá o ganhador do                
confronto direto entre ambas equipes. No caso de empate entre 3 equipes, será aplicado a               
seguinte ordem de desempate: 

 

 



 
 
- Maior saldo de partidas ganhas, saldo de sets e saldo de games. 

- Persistindo o empate entre 2 equipes, prevalecerá o ganhador do confronto direto entre              
ambas. 

- Persistindo o empate entre as 3 equipes, será realizado sorteio. 

5. DA ELABORAÇÃO DAS CHAVES 

O sorteio das chaves será realizado no dia 13 de novembro de 2019 às 14:30 horas, na sede da                   
FPT (Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia). Antes do sorteio será                
feita uma reunião técnica. 

Os cabeças de chaves serão definidos pelos resultados da edição de 2019, em que o clube                
campeão na categoria será designado cabeça 1 e o clube finalista cabeça 2. 

Os demais cabeças, se necessário, serão sorteados. 

 

6. DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GERAL 

Para efeito de classificação geral, e consequentemente, para declarar o Clube/Academia           
Campeão do Interclubes Seniors 2019, será utilizada a seguinte pontuação: 

Chave com 4 ou mais equipes: 

Campeão – 100 pontos. 

Finalista – 70 pontos. 

Semi finalistas – 40 pontos. 

Quartas de final – 10 pontos. 

Oitavas de final – 5 pontos. 

Chave com 3 equipes: 

Campeão – 80 pontos. 

Finalista – 50 pontos. 

Semi finalistas – 20 pontos. 

Chave com 2 equipes: 

Campeão – 50 pontos. 

 

 



 
 
Finalista –20 pontos. 

Em caso de empate entre uma ou mais agremiações em qualquer posição na classificação final,               
será utilizado para desempate os seguintes critérios: 

1) Maior número de 1º lugares; 

2) Maior número de 2º lugares; 

3) Sorteio. 

 

7. DA ESCALAÇÃO DAS EQUIPES 

A escalação das equipes será feita a critério dos respectivos Capitães.  

A confirmação da escalação das equipes (duplas e simples) deverá ser feita com 30 minutos de                
antecedência do horário de início do confronto, e deverá ser entregue na sala de arbitragem               
em formulário específico. A escalação de simples deverá ser feita imediatamente após o             
término da segunda partida das duplas. 

Cada tenista só poderá jogar uma dupla por confronto e caso vá para o jogo de desempate,                 
qualquer jogador inscrito poderá jogar a partida de simples. 

Não será permitida a escalação de jogadores que não figurem na relação de inscritos              
entregue a FPT. Em hipótese alguma será permitida a modificação dos integrantes da equipe              
após o sorteio das chaves.  

Caso o árbitro verifique uma irregularidade na escalação da equipe, deverá informar ao             
Capitão da equipe para correção da irregularidade no prazo de 15 minutos. 

Caso haja inversão dos jogadores, quando da sua apresentação na quadra, a equipe adversária              
será declarada vencedora da partida. 

O árbitro não poderá conceder o WO a nenhuma equipe antes de verificar se a escalação da                 
equipe presente está correta.  

A equipe que perder uma das partidas por WO será considerada perdedora do confronto por               
WO, será caracterizado como equipe desclassificada da categoria e penalizada na Classificação            
Geral com perda de pontos referente ao campeão da categoria em disputa. 

 

8. DOS CAPITÃES 

Os Capitães das equipes poderão instruir os tenistas, exclusivamente nas viradas de lado. 

 

 



 
 
Caso o clube/academia tenha interesse poderá colocar como Capitão um dos jogadores            
inscritos na mesma categoria. Neste caso, o técnico fora de quadra ficará impossibilitado de se               
comunicar com o tenista que estiver jogando. 

 

9. DOS PRÊMIOS 

Os  jogadores (as) campeões e vice-campeões de cada prova receberão medalhas.  

O clube/academia campeão geral receberá um troféu com título CAMPEÃO PARANAENSE           
INTERCLUBES SENIORS 2019. Da mesma forma, o clube/academia vice-campeão geral          
receberá um troféu com título VICE CAMPEÃO PARANAENSE INTERCLUBES SENIORS 2019.           
Ainda, o clube/academia em 3o lugar na classificação geral 3o LUGAR PARANAENSE             
INTERCLUBES SENIORS 2019. 

 

10. DA ORGANIZAÇÃO 

O clube Sede deverá oferecer todas as dependências e assistência às equipes participantes,             
principalmente: quadras para jogos, iluminação (quando necessário), vestiários, restaurante,         
lanchonete, quadras cobertas (quando necessário). A organização deverá colocar à disposição           
um número de quadras suficiente para atender ao número de jogos. 

 

11. UNIFORMES 

Não será obrigatório o uso de uniformes pelos jogadores do Interclubes Seniors.  

 

12. ARBITRAGEM 

O árbitro geral, bem como os árbitros auxiliares, será indicado pelo promotor com a devida               
aprovação da FPT. 

Atribuições do Árbitro Geral: 

- Fazer cumprir as regras oficiais de tênis e o regulamento da FPT; 

- Decidir sobre as condições das quadras, autorizando ou não a realização das partidas; 

- Efetuar a chamada de jogos, afixando-as em lugar de fácil acesso e com antecedência               
suficiente para o conhecimento dos participantes do evento; 

- Receber e registrar no site da FPT os resultados dos jogos; 

 

 



 
 
- Aplicar o Código de Conduta; 

- Interpretar as regras quando solicitado; 

- Encaminhar para a FPT as chaves com todos os resultados, bem como todas as súmulas dos                 
confrontos realizados durante o Interclubes Seniors. 

 

13. DOS CUSTOS 

A Federação Paranaense de Tênis fornecerá as bolas seguindo o seguinte critério: 1 tubo de               
bola novo por confronto.  

O árbitro geral poderá trocar a qualquer momento caso seja necessário. 

O repasse das inscrições ao clube promotor será no valor de R$ 75,00 por equipe inscrita. 

Os honorários da equipe de arbitragem (Recursos Humanos) bem como toda a premiação             
serão de responsabilidade da FPT. 

O clube sede terá isenção da taxa de inscrição de todas as suas equipes. 

Todos os recursos provenientes de patrocínio serão repassados integralmente ao promotor. 

 

14. DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos a esse Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Federação Paranaense             
de Tênis. 

 

 

 

Curitiba, 30 de setembro de 2019. 

 

Departamento Técnico 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS 

 

 

 


