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REGULAMENTO DUPLAS POR CLASSES 

 

Do Circuito 
O Circuito de Duplas por Classes será composto por 03 (três) etapas que serão 
realizadas juntamente com os torneios Seniors. 

 

Elegibilidade do jogador 
Para poder participar das etapas os tenistas deverão estar devidamente 
cadastrados na Federação Catarinense de Tênis cumprindo todas as 
exigências da entidade. Não será cobrada a taxa de anuidade para participar 
do circuito de duplas. 

 

Inscrições 
As inscrições deverão ser feitas conforme informações disponibilizadas pelo 
departamento técnico da FCT no momento da abertura das inscrições. As 
inscrições sempre deverão ser feitas por duplas e não individualmente. Não 
haverá isenção de taxas no circuito de duplas por classes. 

As duplas podem ser formadas por tenistas de clube diferentes, e a cada etapa 
pode-se trocar o parceiro. 

 

Categorias 
As etapas serão divididas em 05 (cinco) categorias, sendo 04 (quatro) 
masculinas e 01 (uma) feminina, da seguinte forma: 
 
A - (Vip-1M1) 
B - (2M2-2M1-1M2) 
C - (3M2-3M1-4M2-4M1) 
D - (5M2-5M1-INIM2-INIM1) 
Feminino – Aberto 

As categorias obrigatoriamente terão que respeitar as classes que as integram. 
Somente serão aceitas inscrições em uma categoria imediatamente superior se 
a categoria em questão não atingir o número mínimo de inscritos para se 
formar a chave. Entretanto, a pontuação no ranking será na categoria de 
origem. 
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Sistema de disputa  
Melhor de 03 (três) sets, sendo o 3° disputado em super tie-break até 10 (dez) 
pontos, com NOAD nos games. 

 

Chaves 

Somente sairão as categorias que tiverem pelo menos 04 (quatro) duplas 
inscritas. As categorias que tiverem 04 (quatro) duplas inscritas utilizarão o 
sistema de disputa “Round-Robin”, onde os tenistas jogarão entre si e o 
campeão será aquele que obtiver mais vitórias. Categorias com 05 (cinco) ou 
mais duplas inscritas utilizarão o sistema de disputa eliminatória simples. 

Em caso de não comparecimento de um tenista, o tenista que se apresentar ao 
árbitro geral e assinar presença meia hora antes do início de sua categoria 
poderá entrar na chave como alternate. Cada tenista que entrar como alternate 
deverá pagar, no ato da assinatura, o valor de sua inscrição. 

 

Ranking 
O ranking de duplas será somado individualmente, cada tenista recebe o 
mesmo número de pontos de seu parceiro. O ranking segue a mesma 
pontuação do circuito de classes. Os tenistas que participarem dos torneios de 
duplas por classes terão 20% dos pontos que receberam contabilizados para o 
ranking de simples. Os clubes receberão toda a pontuação para o ranking de 
clubes por classes. 

 

Casos Omissos 
Assuntos que não estão contemplados neste regulamento deverão ser 
verificados pela Diretoria da Federação Catarinense de Tênis tendo como 
principal documento de análise o Regimento Interno da entidade. 
 


