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REGULAMENTO GERAL 

 

1. O Circuito Sénior FPT é composto por eventos constantes do Calendário 

Oficial de Provas da Federação Portuguesa de Ténis. 

 

2. O Circuito será constituído por três torneios de nível A - 15000€ (****). 

a) Vale do Lobo TA - 22/23 (qualificação), 24 a 28 de Junho – Prova 1 

b) Lisboa - 29/30 Junho (qualificação), 1 a 5 de Julho – Prova 2 

c) TC Figueira da Foz - 6/7 (qualificação), 8 a 12 Julho – Prova 3 

 

3. Sistema competitivo: Será disputado em 4 grupos de 3 jogadores, no sistema 

de round-robin, sendo apurados os vencedores de cada grupo para as meias 

finais. 

a) Os quatro jogadores melhor classificados segundo o Ponto 6.5.1 do 

Regulamento Geral de Provas encabeçam cada um dos Grupos. 

b) Cada um dos 4 jogadores apurados da qualificação, será sorteado para 

um dos 4 grupos. 

c) Os restantes jogadores são sorteados pelos quatro grupos. 

d) Para efeito de disputa das meias finais, os jogadores dos grupos 1 e 2 

serão sorteados para jogarem com os jogadores dos grupos 3 e 4.  
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e) Qualificação de 32 (Masc.) e 16 (Fem.) 

f) Quadros Principais:  

• 6 entradas diretas 

• 2 WC 

• 4 qualificados 

 

3.1. A classificação final de cada grupo será determinada pela 

aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

• Para efeitos de ordenação dos jogadores no respetivo grupo, 

são atribuídos 3 pontos à vitória, 1 ponto à derrota e zero 

pontos à falta de comparência. Sempre que se verifique um 

empate entre dois ou três jogadores, adota-se o seguinte 

procedimento: 

3.1.1.  Entre dois jogadores - resultado do confronto direto; 

3.1.2.  Entre três jogadores: consideram-se os resultados entre os 

jogadores empatados e atende-se, pela ordem seguinte, à 

diferença entre: 

a. O número de partidas ganhas e perdidas;  

b. O número de jogos ganhos e perdidos. Após a aplicação 

deste critério, caso subsistam dois jogadores empatados, 

aplica-se o disposto no ponto 3.1.1.  
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4.  Qualquer jogador que seja desqualificado pela aplicação do Código de 

Conduta durante a realização da fase de grupos, será igualmente 

desqualificado dos restantes encontros, exceto se essa desqualificação se 

verificar por:  

4.1. Perda de condição física; 

4.2. Penalização por atraso (abuso de tempo), se essa penalização 

for causada por perda de condição física ou tratamento médico.  

 

5. Todos os encontros serão disputados à melhor de três partidas, todas com 

tie-break. 

 

6. Quatro (4) bolas em jogo (Wilson US Open). Mudança de bolas aos 7/9 no QP 

e 3º Set na Qualificação. 

 

7. A participação no Circuito sénior FPT incluí:  

• Inscrição gratuita. 

• Alojamento para atletas da Qualificação em quarto partilhado (cada 

jogador terá a opção em quarto individual, pagando os 50% do 

preço do mesmo), e Quadro Principal (um quarto por atleta), que 

residam a mais de 50 kms do local de realização do evento. 

• Almoço aos atletas em prova. 

• Atribuição de pontos para a classificação nacional, conforme o 

estabelecido no Regulamento Geral de Provas (ponto 12.11). 
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• Prémios monetários para todos os participantes nos Quadros 

Principais, com a seguinte distribuição: 

 

 

Vencedor – 1500€ 

Finalista – 1000€ 

Semifinalistas – 700€ 

2º classificado do grupo – 500€ 

3º classificado do grupo – 400€ 

 

 

 

 


