
REGULAMENTO CATEGORÍA OPEN FEDERAÇÃO POTIGUAR DE TÊNIS 2022(BEACH TENNIS) 

 

1. CATEGORIA OPEN 

Categoria amadora a ser disputada no formato de Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla 
mista , somente para atletas das categorias PRÓ, A, B, C e D. 

Será permitida a participação de atletas inscritos em todas as demais categorias (PRÓ, A,B,C e 
D). 

As categorias serão classificadas por números: 

PRÓ : PESO 1 ( um ) 

A : PESO 2 ( dois ) 

B: PESO 3 ( três ) 

C ou D : PESO 4 ( quatro ) 

A soma das categorias deverão ser de, no mínimo, 5( cinco) 

 

Exemplos permitidos: Atleta A/Atleta B; Atleta PRÓ/Atleta C ou D; Atleta C ou D/Atleta A ou 
PRÓ. 

Exemplos proibidos: Atleta PRÓ/Atleta PRÓ; Atleta A/Atleta A   

Na hipótese de desobediência dos critérios, o árbitro geral poderá solicitar ao atleta a 
desistência de uma das categorias. Caso o atleta se recuse, sua inscrição será cancelada. 

 

2.  DA PREMIAÇÃO 

Haverá premiação de medalhas ou troféus, para os atletas finalistas das categorias amadoras e 
brindes. Não haverá premiação em dinheiro. 

  

3. DO SISTEMA DE DISPUTA. 

O sistema de disputa das categorias Open seguirá o mesmo critério das categorias amadoras A, 
B, C, D, +40 e +50, conforme estabelecido pela FPT e arbitragem do evento. 

  

4. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

O beach tenista somente terá direito à devolução da taxa de inscrição nas etapas nos seguintes 
casos: 

a) Se não houver o número mínimo de beach tenistas para realização da categoria; 

b) Inscrição feita em duplicidade na mesma prova; 

c) Caso cancele sua inscrição dentro do prazo. 



  

5. DAS REGRAS DE BEACH TENNIS, REGULAMENTOS e CÓDIGO DE CONDUTA 

As Regras de Beach Tennis e o Regulamento do FPT serão aplicados para quaisquer situações 
não detalhadas nesse regulamento. 

Os resultados das categorias Open e Iniciante não serão computados no ranking da FPT, não 
pontuando o atleta. 

Todo o atleta ao realizar a sua inscrição declara ter total conhecimento das regras do esporte e 
automaticamente aceita e se submete a este regulamento e normas oficiais. 

Todo atleta ao fazer sua inscrição, atesta que está apto a participar do torneio e assegura ter 
condições físicas e psicológicas, sendo responsável pelos atos ou consequências da sua 

participação nos torneios. 

 

6. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão decididos pelo Árbitro Geral e pela 
Federação Potiguar de Tênis. 

 

Início e término na Categoria na quinta(10/02/2022) 

 

 Exemplos permitidos 

• Jogador inscrito na PRÓ / Jogador inscrito na C  

• Jogador inscrito na A / Jogador inscrito na B 

 

Exemplos proibidos 

• Jogador inscrito na Pro / Jogador inscrito na PRÓ 

• Jogador inscrito na A / Jogador inscrito na A 

 


