
 

 

 

REGULAMENTO DO CIRCUITO NACIONAL TENNIS KIDS 
CATEGORIAS 8, 9, 10 e 11 ANOS 

Vigente a partir de 1 de Janeiro de 2020 
 

 
 

1. DAS COMPETIÇÕES 
Em 2020 as Federações Estaduais poderão solicitar a realização das categorias 8, 9, 10 e 11 anos para 
serem organizados de forma separada das demais idades, em apenas um final de semana. Esses torneios 
ao longo do ano farão parte do Circuito Nacional Tennis Kids (torneios organizados pela CBT, Federações 
e Organizadores em três dias apenas). 
Todos os torneios e competições realizados no território nacional sejam por organizadoras de eventos 
e/ou por qualquer outra Entidade deverão obrigatoriamente obter a homologação da CBT, caso contrário, 
serão considerados irregulares. Os Atletas, Árbitros, Treinadores, Clubes, Federações e demais pessoas 
físicas e jurídicas filiadas e vinculadas de forma direta ou indireta à CBT, que participarem dos torneios e 
competições não homologados pela CBT, estarão infringindo o Estatuto da Entidade e o Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, o que acarretará na aplicação de sanções disciplinares e administrativas aos 
infratores. 
(Inclusão requerida e aprovada de forma unânime pelas Federações na Assembleia Geral realizada em 
12.02.2012) 
 

2. DA ELIGIBILIDADE DO JOGADOR 
Para participar de competições Tennis Kids o tenista deverá apenas fazer o cadastro no site da 
Confederação Brasileira de Tênis, estando filiado junto a entidade. Não existe cobrança de taxas de 
anuidade para estas idades quando disputadas apenas no Circuito Tennis Kids. 
 

3. DAS PROVAS 
As provas que serão realizadas nas competições nacionais Tennis Kids são: 

a) Categoria até 8 anos (para tenistas com idade entre 6 e 8 anos). Tenistas que completarem 9 
anos em 2020 não poderão participar desta prova; 

b) Categoria até 9 anos (para tenistas com idade entre 6 e 9 anos). Tenistas que completarem 10 
anos em 2020 não poderão participar desta prova; 

c) Categoria até 10 anos (para tenistas que completam 10 anos em 2020). Tenistas que 
completarem 11 anos em 2020 não poderão participar desta prova; 

d) Categoria até 11 anos (para tenistas que completam 11 anos de idade em 2020). Tenistas que 
completarem 12 anos em 2020 não poderão participar desta prova. 
Provas com menos de 3 Inscritos não serão realizadas: 

e) Quando nas categorias 8 anos houver apenas dois inscritos ou menos estes serão consultados 
(através de seu e-mail de cadastro) sobre a transferência para a categoria 9 anos.  

f) Quando nas categorias 9 anos houver apenas dois inscritos ou menos os mesmos serão 
consultados (através de seu e-mail de cadastro) sobre a transferência para a categoria 10 anos.  

g) Quando nas categorias 10 anos houver apenas dois inscritos ou menos os mesmos serão 
consultados (através de seu e-mail de cadastro) sobre a transferência para a categoria 11 anos. 

h) Quando nas categorias 11 anos houver apenas dois inscritos ou menos os mesmos serão 
consultados (através de seu e-mail de cadastro) sobre a transferência para a categoria 12 anos, 
porém deverão estar adimplentes na Confederação Brasileira de Tênis, com a taxa anual do 



 

 

 

Circuito Infantojuvenil paga para os torneios onde houver tal obrigatoriedade, deverão também 
efetuar o pagamento da diferença das inscrições entre Tenis Kids e infanto-juvenil. 

 
A data e o horário limites para a realização das inscrições pelos atletas nos torneios abrangidos por este 
regulamento será às 16h (horário de Brasília) do último dia previsto para a respectiva inscrição. Após este 
horário o período para as inscrições estará encerrado. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições poderão ser feitas através do site da CBT, após efetivação do cadastro. O prazo para 
inscrições será de 14 dias antes da 2ª feira que antecede o final de semana da competição. O responsável 
pelo tenista poderá gerar o boleto bancário no site da CBT e efetuar o pagamento do boleto até o prazo 
de inscrição.  
 

5. DO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
Nos casos onde o tenista tenha feito a inscrição com antecedência e venha a cancelar sua participação, 
poderá ter o credito da inscrição para participar de outro torneio desde que tenha realizado o 
cancelamento por meio do Sistema utilizado pela CBT até a 3ª feira seguinte ao término das inscrições. O 
tenista que não comunicar sua ausência com antecedência e não comparecer no local dos jogos não terá 
direito ao crédito. Caso a prova não seja realizada por insuficiente número de participantes também dará 
direito ao crédito do valor da inscrição. 

 
6. DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 
O valor das inscrições nos torneios nacionais será de R$ 107,00 em todos os casos. 
O pagamento das inscrições do Circuito Nacional Tennis Kids será feito através de boleto bancário como 
nas outras categorias. Após efetuar o cadastro no site da CBT o tenista poderá gerar o boleto bancário 
referente à inscrição. O pagamento do boleto feito dentro do prazo efetiva a inscrição. 
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES 
As chaves serão compostas por todos os jogadores que fizeram as inscrições dentro dos prazos 
estipulados e de acordo com os procedimentos estabelecidos pela CBT e de acordo com sua idade. 
Serão chaves abertas e os tenistas inscritos serão sorteados aleatoriamente, uma vez que não existirá 
ranking para essas categorias. Nas provas Tennis Kids os tenistas não poderão se inscrever em provas 
diferentes de sua idade. 
As chaves poderão ser elaboradas em grupos, duplas e chaves de incentivo* ou mesmo sistema Feed-
In**. A definição do tipo de chave e do formato de disputa será de responsabilidade do Departamento 
Técnico da CBT, levando-se em conta o número de inscritos, disponibilidade de quadras e os interesses 
do organizador. 
Desde 2016 é obrigatória a realização das chaves de duplas dessas categorias sendo a chave de incentivo 
uma opção caso o organizador tenha condições de realizar. 
 
*    Chaves de Incentivo: Em caso de chuva, a chave de incentivo poderá ser cancelada. 
**  Sistema de competição em formato de “chave” de tal maneira que todos os jogadores jogam a mesma 
quantidade de vezes e se obtém uma classificação final do primeiro ao último colocado. 
 
Os torneios deverão se adequar em relação ao número de quadras disponíveis para realização de acordo 
ao número de inscritos para que todas as provas possam ser realizadas em segurança. 
 



 

 

 

 

8. DO TAMANHO DE QUADRA, ALTURA DA REDE E BOLA UTILIZADA  
As categorias 8 e 9 anos serão jogadas em uma quadra de tamanho 18m x 6.5m, com a rede na altura de 
80 cm e com a bola laranja (50% mais lenta). 
A categoria 10 anos será jogada em uma quadra de tamanho oficial, com a rede na altura de 91 cm e com 
a bola verde (25% mais lenta). 
A categoria 11 anos (quando realizada) será jogada em uma quadra de tamanho oficial, com a rede na 
altura de 91 cm e com a bola amarela (normal). 
 

9. DO FORMATO DE DISPUTA 
Categorias 8, 9 e 10 anos: 
Melhor de três sets curtos (4 games), com sistema No-Ad, com o set iniciando em 2 a 2 e Tie-break de 
sete pontos caso haja empate em 6 a 6.  Em caso de empate entre os sets será jogado um Match Tie-
break. 
 
Categoria 11 anos (quando realizada): 
As provas 11 anos como parte do Circuito Tennis Kids (finais de semana), quando realizadas na quadra 
normal e com bolas amarelas (normal) serão realizadas em melhor de três sets normais, com vantagem 
sendo que havendo empate em 6 a 6 e joga-se um Tie-break de sete pontos.   
Não haverá pontuação para o ranking nacional para as categorias 8, 9, 10 e 11 anos. 
 

10. DO SORTEIO DAS CHAVES 
As chaves sempre serão sorteadas na CBT na 6ª feira imediatamente após o termino das inscrições. 
 

11. DA ARBITRAGEM 
A condução dos jogos ficará a cargo de um árbitro geral no local que terá autonomia para toda e qualquer 
decisão referente aos formatos de disputas, chaves de incentivo, etc. 
Este árbitro geral deverá ter uma equipe de árbitros auxiliares para auxilia-lo na condução dos jogos, 
principalmente no que se refere à montagem das quadras e contagem dos pontos com os tenistas mais 
novos. A arbitragem poderá ser feita por profissionais da própria cidade. 
 

12. DA PREMIAÇÃO 
Nas categorias 8, 9, 10 e 11 anos serão entregues medalhas aos campeões, vice-campeões de cada prova 
(simples e duplas) e campeões da chave incentivo (quando houver). 
 

13. DOS EQUIPAMENTOS 
Nas etapas do Circuito Nacional CBT, a própria CBT enviará o material necessário para preparação das 
quadras (elásticos e fitas) além das bolas especiais para cada categoria. Ao final do torneio este material 
ficará sob a responsabilidade do representante da CBT. Nos outros eventos do calendário nacional, será 
responsabilidade do organizador providenciar o material apropriado para esta categoria. 
 

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. 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. 
 
 

16. CONHECIMENTO DAS REGRAS E REGULAMENTOS   
Todo tenista ao fazer sua inscrição nos torneios nacionais, declara ter total conhecimento das regras do 
esporte e automaticamente aceita e se submete a este regulamento e aos procedimentos oficiais da 
Confederação Brasileira de Tênis. 
 
 
Florianópolis, 09 de Janeiro de 2020. 
 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Rafael Westrupp 

Presidente 
Confederação Brasileira de Tênis 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


