
 

 

 
REGULAMENTO do CIRCUITO BRASILEIRO DE PROFISSIONAIS 

Vigente a partir de 19 de Agosto de 2016 
 
 
 

1. DAS COMPETIÇÕES 
Os torneios do CIRCUITO BRASILEIRO DE PROFISSIONAIS serão oficializados pela Confederação Brasileira de 
Tênis desde que solicitados pela Federação Estadual sede e com prazo mínimo de 60 dias. 
Todo tenista brasileiro que participar desses torneios, terá os pontos conquistados nessas competições sendo 
considerados para elaboração do seu ranking nacional de profissionais. A pontuação no ranking nacional de 
profissionais será de acordo com o estipulado no item DA PONTUAÇÃO. Somente aqueles tenistas 
regularizados na CBT receberão os pontos para formação do ranking. 
 
2. DA ELIGIBILIDADE DO JOGADOR 
Para participar dessas competições o tenista deverá ter 14 anos completos. 
 
3. DAS PROVAS 
Os torneios serão disputados em categoria única, com chaves das categorias masculinas e/ou femininas. O 
tamanho da chave principal e qualifying, quando houver, será definida pelo organizador do torneio. 
 
4. DA PREMIAÇÃO 
O valor total da premiação assim como a distribuição em cada rodada será definido pela organização de cada 
torneio, podendo variar mesmo que a premiação total seja a mesma. A responsabilidade do pagamento da 
premiação aos tenistas é do organizador. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas diretamente com o organizador assim como a forma de pagamento do valor 
estipulado como inscrição. Os tenistas interessados deverão entrar em contato com a organização para 
confirmar sua inscrição dentro do prazo estipulado.  
 
6. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
Cabe ao organizador definir o valor da inscrição e 100% do valor arrecadado será destinado ao organizador 
do torneio. 
 
7. DA PONTUAÇÃO PARA O RANKING NACIONAL DE PROFISSIONAIS 
Assim como outros eventos dos calendários estaduais, nacional e internacional, os torneios da série Circuito 
Brasileiro de Profissionais terão seus resultados homologados para formação do ranking nacional 
profissionais, seguindo os critérios vigentes naquele regulamento. Independentemente da idade do tenista 
participante, os pontos somente serão considerados para o Ranking Nacional de Profissionais. 
 
 
 
 
 



 

 

8. DA TABELA de PONTUAÇÃO 
 

TORNEIOS CAMPEÃO VICE SEMI 4as 8as 16as 32as 1ª RODADA 
R$ 20.000,00 ou acima 180 160 100 80 60 40 20 --- 
R$ 15.000,00 ou acima 160 130 80 60 40 20 10 --- 
R$ 10.000,00 ou acima 140 120 80 60 40 20 10 5 
R$ 5.000,00 100 80 60 40 20 10 6 3 
R$ 3.000,00 80 60 40 20 10 6 4 --- 

 
a) Os tenistas que forem desclassificados pelo Código de Conduta, terão todos os seus resultados 

anulados na competição.  
b) Os perdedores em 1ª rodada em qualquer torneio do Circuito Brasileiro de Profissionais não 

marcarão pontos. Caso o jogador tenha saído avançado na chave (Bye) e perder o seu primeiro jogo, 
marcará pontos de acordo com a fase; 

 
9. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 
Uma vez que serão chaves em categoria única, após o encerramento das inscrições o organizador deverá 
usar como critério os seguintes rankings para separação dos tenistas de chave principal e Qualifying, de 
acordo com o tamanho da chave: Ranking ATP e Ranking Nacional de Profissionais. O organizador também 
poderá fazer uso de quantos Wild Cards entender necessário para composição da chave principal. 
 
10. DOS SORTEIOS DAS CHAVES 
As chaves serão sorteadas no local do torneio pelo árbitro geral. Para efeitos de definição dos cabeças de 
chave o árbitro geral deverá seguir os rankings da ATP e Ranking Nacional de Profissionais e poderá definir, 
junto com o organizador, até dois cabeças de chave por critério técnico. Imediatamente após o sorteio da 
chave o árbitro geral deverá preparar a programação dos jogos para o primeiro dia do torneio.  
 
11. DO FORMATO DE DISPUTA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO E BOLAS 
O formato de disputa e o período de realização deverá ser definido pelo organizador e ser divulgado aos 
jogadores interessados no momento da inscrição. Todas as rodadas deverão ser jogadas no mesmo formato. 
Caberá ao Árbitro Geral alterar o formato de disputa, em casos extremos de atrasos na programação e/ou 
condições do tempo. O formato aprovado pelo Departamento Técnico da CBT, para esses casos, é o Set 
Profissional (até oito games). Sets curtos também pode ser uma opção para o Árbitro Geral.  
Sempre que necessário para finalizar o torneio dentro do prazo, o árbitro geral poderá fazer essas alterações, 
inclusive decidir pela mudança do piso. 
O organizador poderá escolher a marca da bola que será utilizada em seu torneio. 
 
12. DAS REGRAS DE TÊNIS, REGULAMENTOS e CÓDIGO DE CONDUTA 
As Regras de Tênis e os regulamentos para jogos sem juízes de cadeira estarão sendo aplicados para quaisquer 
situações não detalhadas nesse regulamento, ficando os regulamentos da CBT disponíveis para consulta para 
qualquer assunto específico.  
 
13. DO TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS 
Os torneios do Circuito Brasileiro de Profissionais, bem como os demais torneios que terão seus resultados 
sendo considerados para o Ranking Nacional de Profissionais, deverão seguir os tempos mínimos de descanso 
entre os jogos, nos casos onde o tenista tiver mais de um jogo no mesmo dia: 



 

 

x Mínimo de 30 minutos, se a partida anterior tiver duração de até 1h00m; 
x Mínimo de 60 minutos, se a partida anterior tiver duração entre 1h00m e 1h30m; 
x Mínimo de 90 minutos, se a partida anterior tiver duração acima de 1h30m. 

 
14. DO DIRETOR DO TORNEIO 
O Diretor do Torneio é o responsável pela organização do campeonato. Sua função é a de responder por todos 
os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio. 
 
15. DA VALIDADE DOS JOGOS TERMINADOS 
Todo jogo efetivamente terminado, independentemente de ter sido realizado de acordo com os itens 
descritos neste regulamento será considerado válido. É de responsabilidade dos tenistas o conhecimento das 
regras e nenhum jogador poderá alegar seu desconhecimento para solicitar cancelamento de qualquer partida 
efetivamente terminada. 
 
16. DO CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS 
Todo tenista ao fazer sua inscrição nos torneios do Circuito Brasileiro de Profissionais, declara ter total 
conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se submete e a este regulamento e aos 
procedimentos oficiais da Confederação Brasileira de Tênis. 
 
17. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo Árbitro Geral juntamente com o 
representante da CBT caso esteja presente ao evento ou em consulta ao Departamento Técnico. 
 
 
 

São Paulo, 19 de Agosto de 2016. 
 
 
 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 
 


