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Regulamento para Eventos com Premiação em Dinheiro - 2020 
 
A Liga Paulista de Tênis realiza eventos com premiação em dinheiro para as categorias 1M (1ª 
Classe Masculina), 1M35+ (1ª Classe Masculina acima de 35 anos) e 1M PRO. 
 
A categoria 1M PRO permite a participação de qualquer tenista, inclusive profissionais. Nas 
categorias 1M e 1M35+, não será aceita a participação de tenistas que tenham pontuado na ATP, 
seja no ranking mundial de simples ou duplas. 

1. INSCRIÇÕES 

A taxa de inscrição será de R$ 130,00. 
 
Após o término do prazo para inscrições, os jogadores poderão se inscrever na condição de 
“ALTERNATE” (condição restrita ao qualifying da Categoria 1M PRO ou categorias 1M e 1M35+) 
aguardando a desistência (W.O) de algum participante previamente inscrito. Nesse caso, o 
jogador deverá comparecer ao local do torneio e assinar a lista de ALTERNATE junto aos 
organizadores. A lista estará aberta 30 minutos antes do início da primeira rodada. 
 
Obs.: Somente poderão entrar no torneio os tenistas que tiverem assinado antes do início dos 
jogos, caso contrário será definido como W.O. 

2. CHAMADAS E COMPARECIMENTO 

As chamadas para os jogos serão divulgadas com até dois dias de antecedência a data de início do 
torneio, publicadas no site e enviadas via WhatsApp ao grupo dos jogadores que será criado 
antes do início do torneio com os tenistas confirmados.  
 
Em caso de chuva a programação será refeita e informada posteriormente a todos os jogadores. 
(Caso haja necessidade a forma de disputa poderá ser alterada). O jogador deverá apresentar-se 
no horário marcado, sendo que o atraso de 15 minutos determinará a derrota por W.O. O 
jogador deverá marcar sua presença com a organização dentro do horário programado para a 
partida.  
 
É de responsabilidade do jogador consultar o horário dos jogos. Em caso de dúvidas entrar em 
contato com o árbitro geral do torneio. Caso seja necessário, a organização poderá marcar jogos 
às sextas-feiras após as 18h00. Se ocorrer, os jogadores serão comunicados 

3. ARBITRAGEM: 

A arbitragem ficará a cargo do árbitro geral e árbitro auxiliar e será conduzida de acordo com o 
regulamento da Liga Paulista de Tênis. A equipe de arbitragem supervisionará todos os jogos e só 
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entrará em quadra em caso de necessidade. A equipe de arbitragem poderá intervir e aplicar a 
regra a qualquer momento e independentemente de estar dentro ou fora de quadra. 

4. PREMIAÇÃO 

O valor da premiação e sua distribuição deve ser consultada no cartaz de cada etapa. 
 
Haverá premiação em dinheiro somente para chaves com pelo menos dezesseis (16) atletas 
inscritos. Chaves com menos de 16 jogadores terão a premiação em dinheiro proporcional ao 
número de inscritos. 
 
Os troféus serão entregues durante a cerimônia de encerramento do torneio. 

5. JOGOS 

Os jogos serão disputados em melhor de 3 sets, sendo que empatados em 1 set a 1, 
disputa-se o super tiebreak de até 10 pontos.  O sistema de disputa dos torneios será de 
“eliminatória simples”.  
 
Toda partida suspensa ou adiada pelo árbitro geral por motivo de força maior (chuva, falta de 
energia elétrica, etc.) terá seu prosseguimento respeitando a contagem e posições em que foi 
interrompida. Caso necessário os organizadores podem alterar o formato de disputa do torneio.  
 
O aquecimento não poderá ultrapassar o tempo de 5 minutos e a troca de lados o tempo de 1 
minuto e trinta segundos. O participante deve estar ciente que poderá fazer até 2 jogos por dia 
(melhor de 3 sets) ou 3 jogos por dia (set pro até 8 games).  
 
A programação poderá ser alterada pela organização conforme a necessidade. 

6. CHAVES 

Os torneios 1M, 1M35+ serão disputados em chaves abertas.  Na categotia 1MPRO a chave do 
qualifying será de 64 jogadores e a chave principal será de 16 jogadores. Os cabeças de chave 
serão definidos de acordo com a classificação vigente da Liga Paulista de Tênis. 
 
1M PRO  

• Main Draw - 16 jogadores  
10 pelo ranking LPT, 04 pelo qualifying e 2 convidados (WC).  
• Qualifying - 64 jogadores 
 
Ao término do qualifying haverá sorteio para confecção da chave principal na presença de 
um ou mais jogadores. 
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7. LUCKY LOSER 

Todos os jogadores que perderem no qualifying poderão entrar novamente no torneio na 
condição de Lucky Loser, aguardando alguma ausência na chave principal (W.O). Nesse caso, o 
jogador deverá comparecer ao local do torneio e assinar a lista junto aos organizadores. A lista 
estará aberta 30 minutos antes do início da primeira rodada da chave principal.  
 
Obs.: Somente poderão entrar na chave os tenistas que tiverem assinado a lista antes do início 
dos jogos, caso contrário será decretado o w.o..  
 
A preferência para a entrada na chave principal será de acordo com a rodada atingida no 
qualifying. Terão prioridade os tenistas perdedores da última rodada, em seguida os da penúltima 
e assim sucessivamente desde que os mesmos assinem a lista.  
 
Em caso de tenistas que tenham perdido na mesma rodada, as vagas serão definidas através de 
sorteio. 

8. CÓDIGO DE CONDUTA 

Quando necessário serão aplicadas as normas do código de conduta aos infratores.  
 
Qualquer dano as instalações do clube, sede do evento, materiais da Liga Paulista de Tênis tais 
como, placas de publicidade, uso indevido de bolas (isolar propositalmente) ou qualquer ato que 
cause depredação ou prejuízo ao clube e/ou organizadores, deverão ser ressarcidos 
imediatamente, além disso a organização se reserva o direito de aplicar multas no valor de uma 
ou mais inscrições.  
 
Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. 
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