


Acesse o site da FPT clicando no link: https://www.tenispaulista.com.br/

Clique no ícone “Inscrição Torneios” na Home do site.

https://www.tenispaulista.com.br/


Você será direcionado para a tela de acesso aos torneios onde deverá inserir o código de 
tenista e senha. 



Ao acessar, você será direcionado ao painel do tenista onde 
deverá clicar no menu lateral esquerdo no tópico “Inscrições”. 
Em seguida clique em “Torneios Abertos”.

Na tela “Consulta de Torneios Abertos” é apresentado um filtro para pesquisa dos torneios que 
você deseja verificar.

+ Selecione para facilitar a localização do torneio. 
+ Após localizar o torneio desejado, clique no botão “Detalhes”.



Será apresentado uma lista contendo as provas publicadas para a sua categoria.
Para verificar as informações sobre o torneio, data da prova e valores clique em “Inscreva-se”.
Obs: Nesta lista só serão apresentadas as provas da categoria a qual o tenista está liberado para jogar.





Para confirmar sua participação, clique em “Inscrever” 
Obs: Um e-mail contendo o link para pagamento do boleto será encaminhado para o seu e-mail cadastrado na FTP. 



Após este processo você receberá um e-mail contendo o link para efetivar o pagamento de sua 
inscrição. Neste e-mail você também deverá validar seus dados. 

Para ser direcionado ao check-out de pagamento da FPT você deverá clicar no botão “Boleto”.



Após clicar em "boleto” você será encaminhado para a tela de check-out da FPT. 
O próximo passo será clicar no botão inferior “ENVIAR”.



Neste menu é possível verificar todas as provas em que você, tenista, se inscreveu. 
Basta clicar no menu lateral “MINHAS INSCRIÇÕES”, para visualizar as provas, 
torneios e boletos gerados. 

+ É possível verificar o histórico e status dos pagamentos e visualizar também 
todos os boletos gerados para cada prova. 
+ Não há necessidade de solicitar mais segundas vias de boletos.



Em função da mudança do sistema, muitos tenistas nos relataram que a senha 
pessoal não está validando. 
Para solucionar isso basta clicar em “ESQUECEU A SENHA?”. Para prosseguir você 
deverá inserir o seu código de tenista e o e-mail que está cadastrado em seus 
dados.

Obs: Fique atento ao formato dos caracteres que sua nova senha deverá conter.



Caso você esqueceu ou digitou seu e-mail errado, uma tela de confirmação dos 
dados aparecerá.

Preencha um dos campos e confirme seus dados.



Uma mensagem de alerta informará que um e-mail para ativação de sua nova senha foi gerado. 
Para encontra-lo Verifique a caixa de entrada de seu e-mail.



Após clicar no link você será redirecionado para a tela de mudança de senhas. 
- Escreva uma nova senha, mas caso deseje usar a mesma também será permitido. 
- Confirme sua senha e finalize o processo.



Basta clicar em “ESQUECEU O CÓDIGO?”.
Para prosseguir você deverá inserir o e-mail que está cadastrado em seus dados.



Uma mensagem de alerta informará que um e-mail de recuperação de código foi gerado. Para 
encontra-lo Verifique a caixa de entrada de seu e-mail.
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