
 

 

 

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO RANKING NACIONAL DE PROFISSIONAIS 
Vigente a partir de 2 de maio de 2016 

 

 
Considerando a necessidade de atualização e manutenção de um ranking para os tenistas que saem da 
categoria juvenil e que seguem disputando torneios buscando pontos no ranking profissional, pois segundo 
prioridades de mérito de entradas nos torneios “FUTURES”, o Ranking Nacional de Profissionais de cada Nação 
passou a ter significado importante, muitas vezes premiando com entrada na Chave de Qualifying, jogadores 
com melhor ranking nacional. 

 

I - Para marcar pontos para no Ranking Nacional de Profissionais, os torneios realizados no país deverão ter 
aprovação da Confederação Brasileira de Tênis sendo que estes torneios deverão ser solicitados e/ou 
realizados pelas Federações Estaduais e os mesmos poderão obedecer apenas aos regulamentos de cada 
Federação; 

 
II - Os jogadores regularizados na CBT (os jogadores devem estar em dia com suas obrigações junto a CBT) 
marcarão pontos neste ranking de acordo com suas participações nos seguintes torneios: 

a) Campeonato Brasileiro de Adultos; 
b) Torneios com Premiação em Dinheiro homologados pela CBT; 
c) Torneios com Premiação de Incentivo – CNIP (Wild Cards para Futures); 
d) Torneios Nacionais de Adultos - Categoria 17/23 anos; 

 
Nos casos dos torneios com premiação de incentivo (CNIP), para normatização de direitos de realização de 
tais torneios junto à Confederação Brasileira de Tênis, caberá a organização destes torneios ou a respectiva 
autorização para quem se habilitar, seguindo normas pré-estabelecidas, sendo que o ORGANIZADOR DO 
EVENTO PRINCIPAL (ITF PRO-CIRCUIT) terá prioridade de realização. 

 

III - Os jogadores serão classificados pela soma dos pontos de todos os resultados obtidos nos campeonatos 
realizados nos últimos 12 (doze) meses; 

 

IV - Cada torneio terá pontuação no Ranking conforme o total de prêmios distribuídos aos jogadores, de 
acordo com as Tabelas de Pontuação (anexo 1); 

 
V - Aos torneios que oferecerem qualquer tipo de hospedagem aos jogadores, será aplicada a pontuação 
referente à faixa imediatamente superior à premiação oferecida; 

 

VI - Caso o jogador tenha saído avançado na chave (bye) e perder o seu primeiro jogo, marcará pontos como 
perdedor de primeira rodada, mas receberá prêmio (se houver) referente à segunda rodada. 

§ único: Não marcará pontos o jogador que perder por ausência (W.O.) em qualquer rodada; 
 

VII - Poderão participar de torneios válidos para o Ranking Nacional de Profissionais, jogadores que tenham 
no mínimo 14 anos completos (masculino e feminino); 

 
VIII - O Ranking será atualizado e divulgado todas as 6as feiras, computando-se os resultados recebidos dos 
torneios concluídos até o domingo anterior; 



 

 

 
 

Desde 1o de janeiro de 2003, esse é o Ranking enviado à ITF para ser utilizado como critério de entrada de 
jogadores sem pontos ATP/WTA, nos torneios futures masculinos e femininos (ITF Pro-Circuits). 

 
As primeiras posições do Ranking Nacional de Profissionais serão sempre ocupadas por jogadores (as) que 
tenham pontos no ranking ATP/WTA, sendo atualizadas de acordo com esses rankings profissionais. 

 

Desde 1o de janeiro de 2003, a colocação dos tenistas regularizados na CBT vem sendo atualizada 
semanalmente de acordo com os resultados obtidos nos torneios até o domingo anterior. 

 

A partir do torneio em que o jogador (a) obtenha seu primeiro ponto no ranking ATP/WTA, sua posição no 
Ranking Nacional de Profissionais será atualizada de acordo com esse ranking. Quando o jogador (a) perder 
seu ponto no ranking ATP/WTA passará a figurar no Ranking Nacional de Profissionais levando-se em 
consideração a pontuação que obteve nos últimos 12 meses. 

 
Para figurar no Ranking Nacional de Profissionais, todo (a) tenista que não tenha pontos no ranking ATP/WTA 
deverá estar devidamente regularizado (a) na CBT. 

 
 

A presente atualização entra em vigor em 2 de Maio de 2016. 
 
 
 
 
 

São Paulo, 2 de Maio de 2016. 
 
 
 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 



 

 

 

ANEXO 1 

 
TABELAS DE PONTUAÇÃO PARA O RANKING NACIONAL DE PROFISSIONAIS 

 
Torneios Profissionais 

PREMIAÇÃO (US$) 1A RODADA 
CHAVE 

PRINCIPAL 

RODADA 
FINAL QUALI 

4A RODADA 
QUALI 

3A RODADA 
QUALI 

2A RODADA 
QUALI 

1A RODADA 
QUALI 

Acima de 15.000 200 180 120 100 80 60 

15.000 180 160 100 80 60 40 

10.000 160 130 80 60 40 20 

 

Outros torneios 
TORNEIOS CAMPEÃO VICE SEMIFINAL 4as FINAL 8as FINAL 16as FINAL 32as FINAL 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 --- 

Circ. Correios Sub 23 GA 80 60 40 20 10 6 4 2 

Circ. Correios Qualifying 
Sub 23 Masculino 

  20 10 6 3 1 0,5 

Circ. Correios Qualifying 
Sub 23 Feminino 

 20 10 6 3 1 0,5 --- 

CNIP 60 40 20 10 6 3 2 1 

 


