Regulamento Geral Liga Paulista de Tênis 2021
Em 2021 a Liga Paulista de Tênis realizará 6 circuitos (pro, classes feminino e classes
masculinas, seniors, Kids e duplas) disputados em várias etapas ao longo do ano. As etapas
poderão ter duração estimada de dois a quatros finais de semana. Cada categoria é disputada
em um final de semana, salvo adiamentos por chuva ou motivos de força maior. Os jogos são
disputados em horários a serem definidos pela organização de acordo com a disponibilidade
de cada local e serão divulgados previamente a abertura de cada etapa.
1. (igual)
2. (igual)
3. (igual)
4. REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE
A. PROMOÇÃO:
a.
O tenista deve realizar, no mínimo seis (6) jogos válidos e obter a média igual ou superior a
6,33.
b.
Os tenistas que encerraram o Campeonato LPT FINALS como campeão, vice-campeão, 3º e 4º
colocados.
B. A qualquer tempo, a diretoria técnica, se julgar necessário, poderá promover o tenista que
estiver causando desequilíbrio na categoria que estiver participando.
5. INSCRIÇÕES:
A taxa de inscrição será de R$ 130,00. Para as categorias com premiação em dinheiro a taxa de
inscrição será R$150,00. As inscrições deverão ser feitas online no site da Liga Paulista de Tênis
ou na plataforma letzplay.me dentro do prazo estipulado. Os pagamentos deverão ser feitos
exclusivamente via boleto bancário até a data limite de vencimento.
6. LOCALIZAÇÃO
Consulte a localização de cada etapa nos cartazes dos torneios e no site da Liga Paulista de
Tênis.
7. CHAMADAS E COMPARECIMENTO
As chamadas para os jogos serão divulgadas dois dias antes do início de cada torneio. Os links
com a programação e as chaves serão publicados no site www.ligapaulistadetenis.com.br e na
plataforma letzplay.me a cada torneio. Em caso de chuva a programação será refeita e
informada posteriormente a todos os jogadores. (caso haja necessidade, o formato de disputa
poderá ser alterado). O jogador deverá apresentar-se no horário marcado, sendo que o atraso
de 15 minutos determinará a derrota por W.O. A equipe organizadora estará disponível para
informações sobre condições de quadra e possíveis mudanças de horários dos jogos até duas
horas antes da primeira chamada do dia. O jogador deverá marcar sua presença com a
organização do torneio. A ordem de entrada em quadra será de acordo com o
emparceiramento dos jogos dentro do horário programado. É de responsabilidade do jogador
consultar o horário dos jogos e em caso de atrasos por chuva comunicar ao árbitro geral se

estiver deixando as dependências do evento. Em caso de dúvida entrar em contato com o
organizador ou o árbitro geral do torneio.
8. 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 entrará em quadra em caso de necessidade.
9. PREMIAÇÃO
Haverá troféus para os campeões e vice-campeões. Os troféus serão entregues durante a
cerimônia de encerramento do torneio.
10. JOGOS
Todos os jogos serão disputados em melhor de três sets, sendo que empatados em 1 set a 1
disputa-se o super tiebreak até (10) dez pontos em substituição ao 3º set. Os games serão
disputados com “let” e com vantagem.
Obs.: Os jogos de duplas serão disputados no sistema “No-Ad” (sem vantagem).
Em casos de adiamentos por chuva ou motivos de força maior as partidas poderão ser
disputadas em outros formatos de acordo com a disponibilidade de quadras. Em caso de
vitória por W.O, o tenista vencedor avança na chave. O tenista que não compareceu no
primeiro jogo será automaticamente eliminado do torneio. 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. 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 caso necessário poderá fazer até 2 jogos por
dia (melhor de 3 sets) ou até 3 jogos por dia (Set Pro até 8 games) por dia. A programação
poderá ser alterada pela organização conforme a necessidade.
Fica estabelecido que, familiares, amigos e torcedores não podem se manifestar
excessivamente e nem adentrar a quadra durante os jogos.
11. CHAVES
Haverá sorteio para confecção das chaves. Os cabeças de chave serão definidos com base na
classificação do ranking na categoria em disputa.
Em caso de chaves com mais de 16 jogadores as partidas finais poderão ser marcadas durante
a semana a noite ou um outro final de semana de acordo com a disponibilidade dos jogadores
envolvidos.
12. CÓDIGO DE CONDUTA
Quando necessário serão aplicadas as normas do código de conduta aos infratores. Qualquer
dano a 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.
O jogador que isolar bolas propositalmente devera arcar com o valor de um (01) ou mais tubos
de bola efetuando o pagamento diretamente para a Liga Paulista de Tênis. A participação do
jogador será vetada enquanto a pendência não for quitada.

A organização se reserva o direito de aplicar multas no valor de uma ou mais inscrições ou até
mesmo banir jogadores dependendo da gravidade da infração cometida. Casos omissos a este
regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
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