
 
 
 

REGULAMENTO INTERCLUBES ESTADUAL FPT BEACH SERIES 2019 

 

1. DA COMPETIÇÃO 

 

A Federação Paranaense de Tênis, através da sua diretoria técnica, apresenta o Campeonato             

Paranaense Interclubes ESTADUAL FPT Beach Series 2019, o qual deverá ser seguido para             

qualquer competição desta natureza, na modalidade. 

Em 2019, a competição ESTADUAL será realizada na cidade de Caiobá (29 de novembro a 1o de                 

dezembro).  

Poderá participar do Interclubes FPT Beach Series 2019 toda a agremiação que estiver             

devidamente cadastrada na FPT e com suas obrigações financeiras e estatutárias em dia. 

Todos os competidores deverão estar cadastrados no sistema da FPT E COM A SIGLA DA               

AGREMIAÇÃO JUNTO A SEUS NOMES NO CADASTRO DAS FPT. Caso atleta esteja sem anuidade              

paga (MAS COM A SIGLA DA AGREMIAÇÃO), será cobrada a taxa de não federado, no valor de                 

R$ 30,00 por jogador. 

 

2. DAS PROVAS 
O Interclubes FPT Beach Series 2019 será disputado nas seguintes categorias: 

Masculino 

● BTMPRO – MASCULINA PRO 

● BTMA – MASCULINA A 

● BTMB – MASCULINA B 

● BTMC – MASCULINA C 

● BTM40 – MASCULINA +40 – nascidos até 1979 

● BTM50 – MASCULINA +50 – nascidos até 1969 

 

Feminino 

● BTFPRO – FEMININA PRO 

● BTFA – FEMININA A 

● BTFB – FEMININA B 

● BTFC – FEMININA C 

 

 



 
 

● BTF40 – FEMININA +40 – nascidos até 1979 
● BTM50 – FEMININA +50 – nascidos até 1969 

 

Mista (podendo ser também composta por 2 atletas de mesmo gênero) 

● SUB 14 nascidos em 2005 e após. 

* A título de fomento, estamos incluindo a categoria SUB14 no formato de disputas 

diretas, com mínimo de 2 integrantes por equipe. Os confrontos serão feitos entre as 

equipes nos moldes (formas de disputa) previstos no Regulamento Geral, em que 3, 4 

ou 5 equipes inscritas disputarão grupos únicos de round robin, e acima disso haverá 

composição em grupos, seguido por eliminatórias. 

**As equipes inscritas e que fizerem todos os jogos do evento, receberão pontuação 

fixa (40 pontos). 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

Somente poderão participar beach tenistas cadastrados na FPT e com a sigla do clube junto a                

seu nome no cadastro da FPT. Todos os nomes a serem inscritos, deverão estar na lista oficial                 

fornecida pela FPT a cada agremiação junto a FICHA DE INSCRIÇÃO. O PROCESSO DE              

INSCRIÇÃO DEVERÁ SER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE “COPIA E COLA” - COPIA-SE             

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FPT JUNTO A LISTA OFICIAL DA AGREMIAÇÃO (A            

ESQUERDA) E COLA-SE NA TABELA AO LADO - NA FICHA DE INSCRIÇÃO (A DIREITA). 

Cada agremiação poderá participar com apenas 01 equipe por categoria, inscrevendo os            

nomes dos atletas que irão disputar a competição, em formulário próprio, sendo um mínimo              

de 4 e máximo de 6 jogadores por categoria; exceto nas categorias profissionais masculinas e               

femininas, nas quais será permitido um mínimo de 3 (três) atletas inscritos por equipe. Exceção               

também na categoria SUB14, acima descrita. 

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

Caso algum atleta queira fazer transferência de filiação deverá solicitar através do e-mail             

fpt@fpt.com.br enviando o comprovante de pagamento da taxa de transferência no valor de             

R$ 85,00 até 13 de novembro. A taxa de transferência aplica-se apenas aos atletas que               

estejam com a taxa anual em dia. Atletas com cadastros novos ou com anuidade vencida               

deverão pagar a taxa anual para poderem se vincular a uma agremiação (vide Regulamento              

Geral e de Beach) 

* Cada atleta poderá participar da equipe de apenas uma categoria técnica. Poderá ainda,              

jogar uma categoria por idade também. Desta forma cada atleta poderá participar de uma (1)               
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técnica e uma (1) categoria de idade. As categorias de Idade e de nível técnico não poderão                 

ocorrer dentro do mesmo período. Sugerimos que as categorias de idade sejam feitas na sexta               

feira, e as demais no sábado e domingo. 

**Todos participantes poderão atuar em suas categorias de cadastro ou categorias acima. Na             

mesma lógica, atletas poderão jogar idades ABAIXO da idade de seus cadastros (exceção a              

regra na categoria sub 14 onde atletas mais velhos não poderão atuar). Um jogador da               

categoria C poderá ser inscrito na C, B, A ou PRO mas somente em uma destas. Atletas                 

inscritos e que NÃO TENHAM participado em nenhuma partida da categoria escolhida poderão             

ser remanejados (para cima apenas) para evitar ocorrência de wos. 

A confirmação das inscrições será feita da seguinte forma: 

- Fpt enviará a agremiação um arquivo em excell com lista oficial dos atletas que              

poderão ser inscritos (à direita) junto da ficha de inscrição (à esquerda); 

- O dirigente responsável deverá selecionar os atletas da lista “copiando - “Ctrl C” as              

informações e “colando - “Ctrl V” na ficha de inscrição; 

- O arquivo deverá ser salvo e reenviado para fpt@fpt.com.br em EXCELL (PDF nao             

será aceito); 

- No mesmo email, junto com a ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante              

de pagamento da taxa de inscrição de todas as equipes com os nomes dos atletas. 

 

É OBRIGAÇÃO DAS ACADEMIAS E CLUBES O PREENCHIMENTO CORRETO DA FICHA DE            

INSCRIÇÃO, COM NOME/SOBRENOME E CÓDIGO DA FPT DE CADA PARTICIPANTE.          

INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU ERRADAS PODERÃO ACARRETAR O CANCELAMENTO DAS         

MESMAS 

 

4. DOS PRAZOS 
 

Transferências e novas filiações (vincular nome a agremiação) serão aceitas até dia 13 de              

novembro, devendo ser a solicitação feita por email com o comprovante do pagamento das              

taxas (85,00 ou 120,00). 

As inscrições (enviadas via email) serão aceitas até as 14 horas do dia 19 de novembro (terça                 

feira) 

Em caso de irregularidades entre os inscritos, os clubes/academias deverão fazer as correções             

imediatamente junto ao Depto Técnico.  
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O sorteio será realizado dia 25 de novembro às 14 horas na sede da FPT. 

 

5. DOS JOGOS 

Cada confronto consistirá de uma melhor de 3 jogos de duplas. 

Em caso de empate entre os dois primeiros jogos, obrigatoriamente deverá acontecer o             

terceiro jogo, sendo obrigatória a escalação da dupla entre dois jogadores sem que se repita               

qualquer formação anterior do confronto.  

Na fase de grupo todos os jogos serão disputados em um set até de 6 games. 

Após a fase de grupos os classificados para a fase eliminatória jogarão um set até 6, exceto a                  

semi e final que serão jogadas em melhor de 3 sets curtos (até 4 com tiebrak em 3/3) e super                    

tiebreak no 3o set, caso necessário. 

Fica a cargo da arbitragem, realizar os jogos de um mesmo confronto simultaneamente ou              

não. 

Caso o confronto se defina em 2 jogos (2x0), não haverá a necessidade de realização do jogo                 

de desempate. 

As formas de disputas serão: 

1 equipe – Não haverá prova. 

2 equipes – Confronto direto  

3, 4 ou 5 equipes – Grupo único 

A partir de 6 equipes – Grupos múltiplos, seguidos de eliminatória, classificando duas equipes              

de cada grupo para a próxima fase. 

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: 

1 – Número de vitórias 

2 – Melhor saldo de sets 

 

 



 
 
3 - Melhor saldo de games 

Caso as três equipes tenham saldo de games diferentes, ficam definidas as posições no grupo,               

da melhor para a pior posição. 

Caso uma equipe tenha saldo de games diferente das demais, esta será defina como 1ª ou 3ª                 

colocada e o empate que persistir entre as outras duas equipes será definido no              

confronto direto. 

4 – Game average 

 

6. DA ELABORAÇÃO DAS CHAVES 

O sorteio das chaves será realizado pela FPT e divulgado no site através do link do torneio. 

Os cabeças de chaves serão definidos pela soma da posição dos (as) dois melhores jogadores               

por agremiação em todas as categorias do ranking GRAND SLAM do dia do sorteio. 

Não será permitido trocar e ou alterar qualquer jogador após o sorteio das chaves. 

 

7. DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GERAL 

Para efeito de classificação geral, e consequentemente, para declarar o Campeão do            

Interclubes Regional de Beach Tennis, será utilizada a seguinte pontuação: 

Chave com 4 ou mais equipes: 

Campeão – 80 pontos. 

Finalista – 60 pontos. 

Semifinalistas – 40 pontos. 

Quartas de final – 10 pontos. 

Oitavas de final – 5 pontos. 

 

Chave com 3 equipes: 

 

 



 
 
Campeão – 60 pontos. 

Finalista – 40 pontos. 

Semifinalistas – 20 pontos. 

 

Chave com 2 equipes: 

Campeão – 40 pontos. 

Finalista –20 pontos. 

Os clubes receberão pontos no ranking de clubes conforme a tabela acima de pontuação da               

etapa. 

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. 

Cada etapa terá uma agremiação campeã geral, vice e terceira colocada, as quais serão              

conhecidas através da soma de pontos obtidos em todas as categorias. 

 

8. DA ESCALAÇÃO DAS EQUIPES 

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

A confirmação da escalação da equipe para o primeiro e segundo jogo deverá ser feita com 30                 

minutos de antecedência do horário de início do confronto, sendo entregue na sala de              

arbitragem na SÙMULA OFICIAL do evento. 

Após a entrega da súmula ao árbitro geral não será permitida a troca ou alteração de                

jogadores na mesma.  

A escalação do jogo de desempate deverá ser feita imediatamente após o término da segunda               

partida. 

 

 



 
 
Não será permitida a escalação de jogadores que não figurem na relação de inscritos entregue               

a FPT dentro do prazo de inscrições. 

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 de jogadores de uma equipe em qualquer partida, diferente da escalação              

entregue à arbitragem, a equipe adversária será declarada vencedora da partida. 

O árbitro não poderá conceder o WO a nenhuma equipe antes de verificar se a escalação                

adversária esteja correta e presente. 

Será aplicado WO à equipe que não comparecer em quadra após 15 minutos da chamada do                

jogo. 

A equipe que perder uma das partidas por WO será desclassificada da categoria e penalizada               

na Classificação Geral com perda de pontos referente ao campeão da categoria em disputa. 

Há diferença entre WO e DESISTÊNCIA por incapacidade física (em função de lesão durante              

jogos anteriores ou aquecimento, desidratação ou mal súbito, etc). DESISTÊNCIAS não geram            

punição. 

 

9. NIVELAMENTO 

O nivelamento dos atletas e suas categorias nestes eventos deverá seguir as instruções abaixo: 

Todos os atletas poderão participar em suas categorias ou uma categoria acima da que estão               

cadastrados. Nenhum atleta poderá competir abaixo da categoria de seu cadastro. 

A título de evitarmos possíveis wos e/ou fomentarmos a participação de atletas inscritos na              

competição mas que não tenham ainda entrado em quadra, a equipe poderá inseri-lo em              

categoria acima daquele em que consta sua inscrição inicial. Salientamos que tal ação deverá              

ser focada apenas nas situações acima citadas, e reforçamos que cada atleta poderá jogar              

apenas uma categoria por evento. 

No caso de atletas com novos cadastros, sem participação em eventos da FPT ou que não                

figurem no ranking FPT de suas categorias, serão analisados os resultados em torneios             

disputados em outros contextos, como, estaduais, nacionais ou internacionais. 

Neste caso a categoria dos atletas será validada por uma comissão técnica estabelecida para              

esta avaliação. 

 

 



 
 
 

10. DOS CAPITÃES 

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

lado. 

Durante os jogos deverão permanecer do lado de fora da quadra, adentrando para dar              

instruções durante as viradas de lado, se retirando imediatamente logo após o reinício da              

partida. 

Poderão atuar como capitães os atletas maiores de 18 anos que estiverem devidamente             

informados na escalação da equipe. 

Caso a agremiação 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 qualquer atleta que estiver jogando. 

 

11. DOS PRÊMIOS 

Os jogadores campeões e vice-campeões de cada categoria receberão medalhas.  

A agremiação campeã geral de cada etapa receberá um troféu com título CAMPEÃO             

PARANAENSE INTERCLUBES ESTADUAL FPT BEACH SERIES. 

Da mesma forma, o vice-campeão geral receberá um troféu com título VICE CAMPEÃO             

PARANAENSE INTERCLUBES ESTADUAL FPT BEACH SERIES e o terceiro lugar receberá um            

troféu com o título 3º LUGAR PARANAENSE INTERCLUBES ESTADUAL FPT BEACH SERIES. 

 

12. DA ORGANIZAÇÃO 

O organizador da competição deverá oferecer todas as dependências e assistência às equipes             

participantes, principalmente: quadras para jogos, iluminação (quando necessário), vestiários,         

lanchonete. 

Os PROMOTORES deverão colocar à disposição um número de quadras suficientes para            

atender ao número de jogos previstos nas inscrições (na proporção de 1 quadra para cada 15                

inscrições/equipes). Para tal poderão ser utilizadas subsedes com qualidade compatível a Sede            

Principal do evento. 

 

 



 
 
Em contrapartida a entidade promotora terá isenção nos valores de inscrição das suas equipes. 

 

13. UNIFORMES 

Não será obrigatório o uso de uniformes pelos jogadores do Interclubes FPT Beach Series 2019. 

Fica proibido o uso de biquíni, sunquíni e sunga durante os jogos. 

 

14. ARBITRAGEM 

O árbitro geral, bem como os árbitros auxiliares serão indicados, nomeados e contratados pela              

FPT.  

Atribuições do Árbitro Geral: 

Fazer cumprir as regras oficiais de Beach Tennis, bem como o regulamento da modalidade              

junto à 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 FPT Beach Series 2019. 

 

15. DOS CUSTOS 

A Federação Paranaense de Tênis fornecerá as bolas e troféus para o evento. Valores              

referentes a equipe de Arbitragem serão de responsabilidade da FPT (alimentação por conta             

dos promotores). 

 

 



 
 
O repasse das inscrições ao clube promotor será no valor de R$ 125,00 por equipe inscrita. 

 

16. OBRIGAÇÕES DO PROMOTOR 

Conexão segura de Internet para atualização de resultados e comunicação com participantes. 

Água em garrafa para todos os jogadores em quadra e/ou bebedouros com grande capacidade              

de água, além de mesa de frutas e som ambiente durante os jogos. 

Providenciar estrutura adequada de alimentação, acomodação, segurança e banheiros para o           

público participante. 

Recomenda-se a presença de um fisioterapeuta durante o evento. 

O promotor poderá ofertar brindes aos atletas. 

Fornecer a alimentação da equipe de arbitragem. 

Providenciar um espaço adequado para a arbitragem, contendo mesa e cadeiras em local de              

fácil visualização. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA FPT 

Realizar e divulgar o sorteio das chaves de acordo com a data marcada. 

Fornecer as medalhas para premiação individual em todas as categorias. 

Providenciar os troféus para premiação da agremiação campeã, finalista e terceiro lugar em             

todas as etapas. 

Enviar as bolas e demais materiais para a realização da competição. 

Contratar e fazer o pagamento dos honorários da equipe de arbitragem. 

 

18. DOS CASOS OMISSOS 

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

de Tênis. 

 

 



 
 
 

 

Curitiba, 23 de outubro de 2019. 

 

Departamento Técnico 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TÊNIS 

 

 


