CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÕES DE EQUIPES NACIONAIS CBT

1) SUL-AMERICANOS E MUNDIAIS POR EQUIPES:
a) Categorias 12 anos masculino e feminino:
i.
01 vaga de acordo com o ranking da CBT de simples, em vigor 20 dias antes do
encerramento do prazo das inscrições junto às entidades internacionais.
ii.
02 vagas de acordo com a avaliação técnica do Departamento Técnico InfantoJuvenil da CBT.
b) Categorias 14, 16 e 18 anos masculino e feminino:
Os critérios abaixo se aplicam para os convocados pelo ranking (duas vagas) em vigor
20 dias antes do encerramento do prazo das inscrições junto às entidades internacionais. A
terceira vaga será por avaliação técnica do Departamento Infantojuvenil da CBT:
1. 14 anos Feminino
i.
Ranking WTA entre as 1.000;
ii.
Ranking ITF até a posição 850;
iii.
Ranking COSAT 14 anos até a posição 8;
iv.
Ranking CBT 14 anos.
2. 14 anos Masculino
i.
Ranking ATP entre os 1.200;
ii.
Ranking ITF até a posição 850;
iii.
Ranking COSAT 16 anos até a posição 15;
iv.
Ranking COSAT 14 anos até a posição 8;
v.
Ranking CBT 14 anos.
3. 16 anos Feminino
i.
Ranking WTA entre as 1.000;
ii.
Ranking ITF até a posição 600;
iii.
Ranking COSAT 16 anos até a posição 8;
iv.
Ranking CBT 16 anos.
4. 16 anos Masculino
i.
Ranking ATP entre os 1.200;
ii.
Ranking ITF até a posição 600;
iii.
Ranking COSAT 16 anos até a posição 8;
iv.
Ranking CBT 16 anos.
5. 18 anos masculino:
i.
Ranking ATP entre os 1.500;
ii.
Ranking ITF até a posição 400;
iii.
Ranking CBT 18 anos até a posição 8;

iv.
v.

Ranking ITF 401 – 600
Ranking CBT 18 anos

6. Categoria 18 anos feminino:
i.
Ranking WTA entre os 1.500;
ii.
Ranking ITF até a posição 350;
iii.
Ranking CBT 18 anos até a posição 8;
iv.
Ranking ITF 351 – 600
v.
Ranking CBT 18 anos
Observação para Campeonatos Mundiais:
A CBT reserva-se o direito de convocar a mesma equipe que obteve a classificação para o
Mundial inclusive com uma substituição por índice técnico ou fazer nova convocação usando os
critérios acima mencionados.

2) CIRCUITOS ITF E COSAT 2019
i.

As equipes CBT para os Circuitos COSAT e ITF 2019 serão definidas pelo
Departamento de Alto Rendimento da entidade, levando-se em consideração:
• Rankings Nacionais e Internacionais
• Índice Técnico
• Idade
• Perfil do Tenista (comprometimento)
ii.
“Cupo COSAT – CC” – A CBT reserva-se o direito de indicar este benefício
para os tenistas que julgar pertinente independente de idade e/ou ranking;
iii.
O prazo das inscrições estipulado pela COSAT no site www.cosat.org ou outras
entidades são destinados as Confederações Nacionais, cabendo a CBT determinar o
prazo de encerramento no Brasil.

3) DEMAIS EQUIPES NACIONAIS CBT
Os integrantes serão escolhidos por indicação técnica levando em consideração os rankings
ATP, ITF, WTA e CBT.

4) CAPITÃES OFICIAIS CBT
Cabe a CBT nomear os técnicos das equipes oficiais sendo que os mesmos deverão estar em dia
com suas obrigações junto ao Departamento de Capacitação da CBT.
Importante:
Em todos os casos, a CBT reserva-se o direito de não convocar ou endossar tenistas para
equipes nacionais ou inscrições em torneios internacionais nos seguintes casos:
i.
Tenista que no passado tenha cometido atos de indisciplina dentro ou fora da
quadra durante competições nacionais e/ou internacionais;

ii.
Tenista que no passado tenha recusado convocações nacionais oficiais ou
Encontros Nacionais Oficiais com todas as exigências;
iii.
Tenistas que a CBT julgue não ter índice tecnico ou ranking para representar o
país em competições internacionais no momento da convocação.

5) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO COSAT EM 2019 –
Categorias 14, 16 e 18 anos:
As inscrições do Circuito COSAT devem ser feitas através da CBT, pelo prazo por ela
estipulado. Por determinação da COSAT as inscrições são feitas diretamente com a CBT.
Poderão se inscrever nas etapas do Circuito COSAT 2019 realizadas fora do território brasileiro
os tenistas que apresentarem pelo menos um dos critérios abaixo:
a)
Estar entre os 32 melhores jogadores no masculino e 16 melhores jogadoras no
feminino no ranking da CBT.
b)
Possuir ranking COSAT ou ITF, independente de posição ou categoria.
c)
Possuir ranking ATP ou WTA independente de posição.
O CC – “Convênio COSAT” estará disponível para equipe oficial da CBT. Os jogadores (as)
convocados a integrarem a equipe oficial e que decidirem viajar com seus técnicos particulares,
não farão parte da equipe por opção e não terão direito ao benefício (CC), independente de seu
ranking.

