
Infelizmente, o TAP Japan Open 2022 foi cancelado.

Nós JASTA estávamos planejando realizar uma conferência com os jogadores participantes durante o TAP Japan Open 2022.

O conteúdo desses documentos é uma compilação de discussões em Houston

com o presidente da TAP World Foundation em dezembro de 2016, dezembro de 2017 e dezembro de 2018.


Estes documentos deveriam ser distribuídos na conferência TAP Japan Open 2022.

Tudo isso não são decisões.


Por favor, dê uma olhada quando tiver tempo.


JASTA ora por sua saúde do Japão.


Obrigada.


Maio de 2022

General Incorporated Foundation Japan Adaptive Stand-up Tennis Association


Presidente

Ken Shibatani
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#01.- Sobre o período de inscrição dos Torneios Internacionais de Tênis em Posição em Pé Adaptável

Janeiro Fevereiro Marchar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroNovembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marchar

Caso 1. ( Caso recomendado )

Aberto PertoAberto PertoAberto PertoAberto PertoAberto Aberto PertoPerto

Este anoAntes do ano Próximo ano

Caso 2. ( Caso recomendado )

Aberto PertoAberto PertoAberto PertoAberto PertoAberto Aberto PertoPerto

Este anoAntes do ano Próximo ano

Caso 3. ( Caso não recomendado )

Aberto Perto

Aberto Perto

Aberto PertoAberto PertoAberto

Aberto Perto

Perto

Este anoAntes do ano Próximo ano

Período do torneio 
internacional de cada país

Período de inscrição de cada 
torneio de país

Recomenda-se realizar torneios em cada país uma vez a cada três meses

(Ano sem torneios na Ásia)
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Sem problemas Sem problemas

Não recomendado Não recomendado

Janeiro Fevereiro Marchar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroNovembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marchar

Janeiro Fevereiro Marchar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroNovembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marchar



Caso 4. (Caso recomendado do ano em que o torneio será realizado no país asiático)

Aberto PertoAberto Perto Aberto PertoAberto Aberto PertoPerto

Este anoAntes do ano Próximo ano

Sobre o ano o torneio será realizado no país da Ásia.

Se um torneio for realizado em um país da Ásia, os torneios anteriores e posteriores devem ser separados por 4 
meses.

Coordenar para que três torneios internacionais sejam realizados a cada ano quando um torneio for realizado na Ásia.

Isto foi concebido para resolver o problema dos custos de viagem para a Ásia.


No ano das Olimpíadas e Paraolimpíadas, será dada prioridade ao país-sede das Olimpíadas e Paraolimpíadas que 
realizará o torneio internacional.

A razão é que a atenção do tênis em pé adaptativo está aumentando.

   O Aberto do Brasil foi realizado em 2016.

   O Japan Open estava programado para ser realizado em 2020, mas foi cancelado.

   (O Japan Open 2022 também foi cancelado)
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Dias de um torneio internacional no país da Ásia

4 meses 4 meses

#01.- Sobre o período de inscrição dos Torneios Internacionais de Tênis em Posição em Pé Adaptável

Janeiro Fevereiro Marchar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroNovembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marchar

Período do torneio 
internacional de cada país

Período de inscrição de cada 
torneio de país



#02.- Dias de torneio, número de jogadores e número de quadras

Caso 1. (Número de jogadores 25 ou menos)

Requer um mínimo de 3 dias e um mínimo de 4 quadras

x 3 dias

Caso 2. (Número de jogadores 40 ou menos)

Requer um mínimo de 3 dias e um mínimo de 8 quadras x 3 dias
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#03.- Tournament court surfaces

Quadras duras Quadras de grama Quadras de Barro Quadras de carpete Omni Courts

Quadras de grama artificial

https://www.wimbledon.com

Torneios de Grand Slam

Torneios Internacionais de Tênis em Pé Adaptativo

Os jogadores também precisam experimentar as superfícies das quadras de cada país
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#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

Jogadores com mobilidade funcional com comprometimento motor de membro superior

ou um membro superior.


Por exemplo - um jogador que tem uma amputação de braço ou mão,

                        um jogador que tem um defeito congênito de braço ou mão,

                        um jogador que tem uma malformação congênita do braço ou da mão,

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora abaixo do joelho.


Por exemplo - um jogador que tem uma amputação abaixo do joelho,

                         um jogador que tem um defeito congênito abaixo do joelho,

                         um jogador que tem uma malformação congênita abaixo do joelho,

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora acima do joelho.

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora de ambos abaixo do joelho.


Por exemplo, um jogador que tem uma amputação acima do joelho,

                        um jogador que tem um defeito congênito acima do joelho,

                        um jogador que tem uma malformação congênita acima do joelho,

                        um jogador que tem amputação de ambos abaixo dos joelhos,

                        um jogador que tem defeito congênito de ambos abaixo dos joelhos,

                        um jogador que tem malformação congênita de ambos abaixo dos joelhos,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Por exemplo, Categoria A1 ou Categoria SU1

Por exemplo, Categoria A2 ou Categoria SL2

Por exemplo, Categoria A3 ou Categoria SL3

Esta categoria 
realizou A1 em 2016 

- 2018 e Atual

Esta categoria 
ocupou A em 

2016, A1 em 2017 
- 2018 e Atual

Esta categoria 
ocupou A em 2016 

- 2018 e Atual

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.
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Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.



#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

Esta categoria 
ocupou A em 
2016 - 2018 e 

Atual

Esta categoria 
ocupou B em 
2016 e Atual

Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr 

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto na extremidade inferior quanto na extremidade superior.

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto de membro inferior quanto de membro superior.


Por exemplo - Hemiplégico leve, hemiparesia leve e paralisia cerebral leve.

                         (Um jogador pode andar rápido na quadra)

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Por exemplo, Categoria B2 ou Categoria SUL5
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Photo by Scott Carr 

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto na extremidade inferior quanto na extremidade superior.

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto de membro inferior quanto de membro superior.


Por exemplo - Mais hemiplégico leve, mais hemiparesia leve e mais paralisia cerebral leve.

                         (Um jogador pode correr na quadra)

Por exemplo, Categoria B1 ou Categoria SUL4 Esta categoria 
ocupou A em 

2016, A1 em 2017 
- 2018 e Atual

Photo by Hitoshi Izumi

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto na extremidade inferior quanto na extremidade superior.

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora tanto de membro inferior quanto de membro superior.


Por exemplo - Paralisia cerebral moderada, hemiplégico moderado, hemiparesia moderada,

                         quadriplegia moderada, malformação congênita em múltiplos membros.

                       (Um jogador pode andar na quadra. Um jogador pode usar uma bengala.)

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Por exemplo, Categoria B3 ou Categoria SUL6

Photo by BRAZIL OPEN 2016 Photo by Hitoshi Izumi

Precisamos considerar 3 a 4 categorias de jogadores para paralisia cerebral, hemiplégico, hemiparesia e tetraplegia, 
os critérios de categorização não são claros.

Precisamos considerar 3 a 4 categorias de jogadores para paralisia cerebral, hemiplégico, hemiparesia e tetraplegia, 
os critérios de categorização não são claros.

Precisamos considerar 3 a 4 categorias de jogadores para paralisia cerebral, hemiplégico, hemiparesia e tetraplegia, 
os critérios de categorização não são claros.



#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora de três extremidades (membros).


Por exemplo -um jogador que tem dois defeitos congênitos nas extremidades superiores (membros) e

                          um defeito congênito nas extremidades inferiores (membros).

                        um jogador que tem amputação de duas extremidades superiores (membros) e uma amputação de uma extremidade inferior (membro).

Jogadores com mobilidade funcional com baixa estatura.


Por exemplo -Jogadores com nanismo.

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Jogadores com mobilidade funcional com deficiência motora de dois membros superiores ou duas extremidades superiores.


Por exemplo - um jogador que tem uma amputação de dois braços ou duas mãos,

                         um jogador que tem um defeito congênito de dois braços ou duas mãos,

                         um jogador que tem uma malformação congênita de dois braços ou duas mãos,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Por exemplo, Categoria C ou Categoria SU7

Por exemplo, Categoria D ou Categoria SLU8

Por exemplo, Categoria E ou Categoria SS9

Esta categoria 
ocupou A em 
2016 - 2018 e 

Atual

Esta categoria 
ocupou A em 
2016 - 2018 e 

Atual

Jogadores nesta 
categoria não 

participaram no passado

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.

Se dois ou mais Jogadores participarem de cada categoria, essa categoria será estabelecida.
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Categoria A1 or SU1 A2 or SL2 A3 or SU3

Motor

Imparidade


Nível
Mais suavemente

Exemplo
Jogadores com mobilidade funcional 
com deficiência motora de um membro 
superior ou de uma extremidade superior.

Jogadores com mobilidade funcional 
com deficiência motora acima do joelho.

Jogadores com mobilidade funcional 
com deficiência motora de ambos 
abaixo do joelho.

78ft x 27ft  ( Tribunal completo )
23.8m x 8.2m  ( Tribunal completo)

Tamanho da 
quadra


( Músicas )

Bola Bola amarela (aprovado pela ITF)

As categorias e regras são baseadas no ITF Play and Stay. TODAS as categorias são singles e uma regra de rejeição.

Em fevereiro de 2007, a ITF lançou oficialmente uma campanha global destinada a aumentar a participação no tênis em todo o mundo.

A campanha Tennis Play and Stay visa promover o tênis como fácil, divertido e saudável.

#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

Jogadores com mobilidade funcional com 
deficiência motora abaixo do joelho.

Mais suavemente Mais suavemente
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(Um jogador pode correr) (Um jogador pode correr ou andar rápido)(Um jogador pode correr)



B1 or SUL4 B2 or SUL5

Mais suavemente Ligeiramente

Mais hemiplégico leve, mais hemiparesia 
leve e mais paralisia cerebral leve.

78ft x 27ft  ( Tribunal completo )
23.8m x 8.2m  ( Tribunal completo )

Bola amarela (aprovado pela ITF)

As categorias e regras são baseadas no ITF Play and Stay. TODAS as categorias são singles e uma regra de 
rejeição.

Em fevereiro de 2007, a ITF lançou oficialmente uma campanha global destinada a aumentar a participação no tênis 
em todo o mundo.

A campanha Tennis Play and Stay visa promover o tênis como fácil, divertido e saudável.

#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

Hemiplégico leve, hemiparesia leve e 
paralisia cerebral leve.

B3 or SUL6

Moderadamente

Paralisia cerebral moderada,

   hemiplégico moderado,

   hemiparesia moderada,

   quadriplegia moderada,

   malformação congênita em múltiplos membros.

60ft x 21ft 
18.3m x 6.4m

Bola laranja (Fase 2)
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(Um jogador pode correr) (Um jogador pode andar rápido) (Um jogador pode andar)

Sobre as categorias B1, B2 e B3.

Precisamos considerar 3 a 4 categorias de jogadores para paralisia cerebral, hemiplégicos,

hemiparesia e tetraplegia.

Atualmente, os critérios de categorização não são claros.

No Japão, estamos coletando dados medindo a função motora.

Categoria

Motor

Imparidade


Nível

Exemplo

Tamanho da 
quadra


( Músicas )

Bola



C or SL7 D or SUL8 E or SS9

Ligeiramente

Jogadores com mobilidade funcional com 
deficiência motora de dois membros 
superiores ou duas extremidades superiores.

Jogadores com nanismo.

78ft x 27ft  ( Tribunal completo)
23.8m x 8.2m  ( Tribunal completo )

Bola amarela (aprovado pela ITF)

Jogadores com mobilidade funcional com 
deficiência motora de três extremidades e 
membros.

#04.- Rules and Categories in the future ( Categories will need to be separated by gender ) Página 11

Mais suavemente
(Um jogador pode correr)

Ligeiramente
(Um jogador pode correr ou andar rápido) (Um jogador pode correr)

Categoria

Motor

Imparidade


Nível

Exemplo

Tamanho da 
quadra


( Músicas )

Bola

As categorias e regras são baseadas no ITF Play and Stay. TODAS as categorias são singles e uma regra de rejeição.

Em fevereiro de 2007, a ITF lançou oficialmente uma campanha global destinada a aumentar a participação no tênis em todo o mundo.

A campanha Tennis Play and Stay visa promover o tênis como fácil, divertido e saudável.



Categoria A1 A B C

Mais suavemente Ligeiramente Moderadamente Severamente

Um jogador que tenha amputação de 
um braço ao nível da articulação ou que 
tenha uma malformação congênita em 
um braço ou uma mão, próteses e 
órteses (abaixo do joelho),

Hemiplégico leve, hemiparesia e 
paralisia cerebral.

Paralisia cerebral, malformação 
congênita em múltiplos membros, 
hemiplégico, hemiparesia e 
tetraplegia.

Paralisia cerebral grave, 
malformação congênita em

múltiplos membros, hemiplégico, 
hemiparesia e tetraplegia.

78ft x 27ft  ( Tribunal completo )
23.8m x 8.2m  (Tribunal completo )

60ft x 21ft
18.3m x 6.4m

36ft x 18ft
11m x5.5m

Bola amarela (aprovado pela ITF) Bola laranja (Fase 2) Bola vermelha (Fase 3)

#04.- Regras e Categorias em 2016 - 2018 e Atual (As categorias deverão ser separadas por gênero)

As categorias e regras são baseadas no ITF Play and Stay. TODAS as categorias são singles e uma regra de rejeição.

Em fevereiro de 2007, a ITF lançou oficialmente uma campanha global destinada a aumentar a participação no tênis em todo o mundo.

A campanha Tennis Play and Stay visa promover o tênis como fácil, divertido e saudável.

Próteses e órteses (acima do joelho),

Malformação congênita em dois 
membros superiores, hemiplégico 
moderado, hemiparesia e paralisia 
cerebral.
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Motor

Imparidade


Nível

Exemplo

Tamanho da 
quadra


( Músicas )

Bola



#04.- Regras e Categorias no futuro ( Categorias precisarão ser separadas por gênero )

B

Página 13

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora de um membro superior ou de uma extremidade superior. (Jogou na categoria A1 em Houston em 2018)

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora abaixo do joelho. (Jogou na categoria A1 em Houston em 2018)

Jogadores/hemiplégicos, hemiparesia, paralisia cerebral. (Jogou na categoria A1, A em Houston em 2018 e jogou na categoria B em 2016)
We need to consider 3 to 4 categories of players for cerebral palsy, hemiplegic, hemiparesis and quadriplegia.

Jogadores/mobilidade funcional com comprometimento motor de dois membros superiores ou duas extremidades superiores. (Jogou na categoria A em Houston em 2018)

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora de três extremidades (membros). (Jogou na categoria A em Houston em 2018)

Por exemplo

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora acima do joelho. (Jogou na categoria A em Houston em 2018)
e jogadores/mobilidade funcional com comprometimento motor de ambos abaixo do joelho. (Jogou na categoria A em Houston em 2016)

Categoria C não tem participação de jogadores 
desde EUA 2016

Categoria B não tem jogadores desde EUA 2017

(A categoria B existe atualmente)

C

Categoria A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8 BE or SS9

Ex.- Regras e categorias de torneios internacionais no futuro (as categorias precisarão ser separadas por gênero)

Torneio internacional em 2015 - 2016 ( TAP 
World Chile 2015, Argentina 2015, Chile 
Masters 2015, Brasil 2016, EUA 2016 )

Torneio Internacional em 2017 - Atual (As 
categorias precisarão ser separadas por 
gênero)

Categoria A1 A B C

Categoria B CA1 A

Categoria CA B
Aquando da constituição do Torneio TAP (antes de 2014)



#05.- Sobre a classificação da função motora no Japão

< A classificação do caso de teste no Japão>

'Classificação da função do motor' + 'categorias TAP'

O tênis em pé adaptativo pode ser jogado de forma mais justa classificando por deficiência.

Em alguns casos, pode ser claramente distinguido apenas pela deficiência e, em outros casos, é 
difícil julgar por si só.

Por exemplo, defeitos e amputações são claramente categorizados.

No caso de hemiplegia ou paralisia, a faixa de restrição da função motora é bastante ampla e é difícil 
julgar apenas pelo nome da deficiência.

A JASTA coleta e analisa vários dados para investigar a melhor forma de traçar a linha.


Mede o tempo que leva para um jogador se mover.

Existem quatro rotas, A,B,C,D.

Meça o tempo de reciprocidade.

Os medidores são treinadores JASTA.

A JASAT não usa os resultados da medição como critério de classificação.

Os dados estão sendo coletados.


Para a segurança dos atletas, não medimos dados em quadras duras.

Nome

o nome da deficiência

Grau de deficiência (para jogadores japoneses)

Idade

Referência

Medidor Categoria

A (ida e volta à esquerda e à direita)          segundos

B (ida e volta ida e volta)                           segundos

C (ida e volta diagonal)                              segundos

D (ida e volta diagonal)                              segundos
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DATE     Ano      Mês       Dia



#06.- Pontos e Rankings em 2016 - 2018 e Atual
Pontos e Rankings da TAP World em 2016 - 2018

Classificações Pontos
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 630
6 540
7 450
8 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

Melhor 32 = 90p
Melhor 64 = 45p

em cada torneio, em cada categoria, não total de pontos

Classificações Pontos
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 360
5 360
5 360
5 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

Por exemplo, quando a mesma classificação aparece mais de uma vez
em cada torneio, em cada categoria, não total de pontos

Por exemplo, se 4 jogadores estiverem em 5º lugar, a classificação será 5º e os pontos serão 8º.

Após o 5º lugar será o 9º lugar.
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#07.- Pontos e Rankings no futuro

O sistema de classificação de pontos da TAP International foi realizado de 2016 a 2019 e cada categoria foi um total de pontos durante 4 anos.
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#07.- Pontos e Rankings no futuro

O sistema de classificação de pontos da TAP International foi realizado de 
2016 a 2019 e cada categoria foi um total de pontos durante 4 anos.

Precisamos do sistema de classificação de pontos no futuro?

Não, não precisamos

Sem problemas

Sim, precisamos

Total de pontos por um ano?

ou


Total de pontos por 2 anos?

ou


Total de pontos por 3 anos?

Para torneios internacionais com as mesmas categorias e as mesmas regras,

1, nome do torneio,


2, o nome do jogador,

3, categoria,


4, classificação,

5, pontos,


Se o organizador de cada torneio internacional disser à JASTA,

A JASTA pode somar os pontos de cada jogador e publicá-los no site.

As condições precisam #04-Regras e Categorias, 
#05-Pontos e Rankings são os mesmos.

Queríamos discutir o conteúdo desta página com os jogadores no Japão em maio de 2022.
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Não Sim



#08.- Objetivos de cada país no futuro

Ex.- Precisamos de cerca de 100 jogadores de cada país. (É necessário encontrar e aumentar os jogadores)

Aprimoramento de torneios nacionais

Melhores jogadores em torneios nacionais

Qualifique-se para torneios internacionais

Se você pretende entrar na categoria Paralímpica ou se tornar um profissional, os 
torneios nacionais devem seguir as Regras e Categorias que se aproximam dos 

torneios internacionais. Quanto menos regras locais, melhor.
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Iniciantes, reabilitação, trazendo saúde, 
amizade, misturador social e comunidade.

Torneios de competição nacional

Torneios do Campeonato Internacional



Categoria A1 A B1 B

#08.- Objetivos de cada país no futuro próximo

Por exemplo - Torneio doméstico no Japão, atualmente em uso

Categoria A1 A B

Por exemplo - Torneio internacional no Japão

Os torneios domésticos no Japão seguem Regras e Categorias,

    que são semelhantes aos torneios internacionais.

Como há muitos jogadores com paralisia, hemiplegia e tetraplegia no JASTA,

    A categoria B é dividida em duas categorias.

Página 19

Há menos regras locais no Japão agora.

Categoria A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8 BE or SS9

Por exemplo - Torneio doméstico e torneio internacional no Japão em um futuro próximo

For  example
Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora de um membro superior ou de uma extremidade superior. (Jogou na categoria A1 em Houston em 2018)

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora abaixo do joelho. (Jogou na categoria A1 em Houston em 2018)

Jogadores/hemiplégicos, hemiparesia, paralisia cerebral. (Jogou na categoria A1, A em Houston em 2018 e jogou na categoria B em 2016)
We need to consider 3 to 4 categories of players for cerebral palsy, hemiplegic, hemiparesis and quadriplegia.

Jogadores/mobilidade funcional com comprometimento motor de dois membros superiores ou duas extremidades superiores. (Jogou na categoria A em Houston em 2018)

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora de três extremidades (membros). (Jogou na categoria A em Houston em 2018)

Jogadores/mobilidade funcional com deficiência motora acima do joelho. (Jogou na categoria A em Houston em 2018)
e jogadores/mobilidade funcional com comprometimento motor de ambos abaixo do joelho. (Jogou na categoria A em Houston em 2016)



#09.- Conteúdo decidido pela TAP World Federation e JASTA

Sobre a realização do TAP Japan Open

1.-A Federação Mundial da TAP não faz exigências financeiras à JASTA


2.-JASTA não cobre os custos de voo e alojamento do Presidente e Diretor da Federação Mundial da TAP


3.-JASTA pode utilizar gratuitamente as letras e o logótipo "TAP World Tour"


4.-A Federação Mundial da TAP reflete os resultados do TAP Japan Open no ranking de pontos do TAP World Tour


5.-A superfície da quadra do TAP Japan Open pode ser Omni court


6.-JASTA não cobre os custos de voo e alojamento dos jogadores participantes no TAP Japan Open


7.-A Categoria e as regras do TAP Japan Open são baseadas no TAP US Open 2017 e 2018


8.-Categoria C não precisa ser realizada


9.-A bola do torneio será uma bola oficial da ITF


10.-Almoço durante o torneio será fornecido gratuitamente aos jogadores


11.-Premiação 1º e 2º lugar em cada categoria


12.-A Federação Mundial da TAP fará um vídeo-julgamento de novos jogadores com categorias desconhecidas após a abertura das inscrições


13.-No ano das Olimpíadas e Paraolimpíadas, será dada prioridade aos países-sede das Olimpíadas e Paraolimpíadas com

      torneio.


14.-Se um torneio internacional for realizado em um país asiático, cada torneio internacional antes e depois terá um período de quatro meses.


15.-Os torneios internacionais são realizados quatro vezes por ano. Cada torneio internacional tem um período de três meses.

Página 20



#10.- Referência
Os números 1 a 9 são o que a TAP World Federation e a JASTA discutiram em Houston em 2016, 2017 e 2018.

os conselhos de administração da TAP World Tour

em janeiro de 2018

os conselhos de administração da TAP World Tour

em agosto de 2018

os conselhos de administração da TAP World Tour

em maio de 2019
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Decisão não oficial / os conselhos de administração da TAP World Tour

em dezembro de 2019.


Foi planejado para começar com novos membros do conselho a partir de junho de 2020.
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os conselhos de administração da TAP World Tour

de janeiro de 2020 a Atual.


Por vários motivos,

Ken Shibatani recusou a oferta de presidente em janeiro de 2020.



Página 23

Foi planejado para começar com novos membros do conselho a partir de 
junho de 2020.


Por várias razões, Ken Shibatani recusou a oferta do diretor executivo em 
janeiro de 2020.

Regras básicas do TAP World Tour 2020

Quem participa: - amputação, hemiplégico, hemiparesia, malformação 
congênita, paralisia cerebral, outros. (Não cognitivo e degenerativo)

1,-) Todos os torneios internacionais terão uma pontuação de 2.000 pontos. 
O formato de acordo com os sets dependerá de cada torneio.

2,-) O número máximo de torneios internacionais será de 3 por ano para que 
sejam devidamente organizados durante os 4 meses entre os torneios.

3,-) A proposta de realização de um torneio internacional em qualquer país 
deverá ser enviada ao director executivo da TAP World Tour para que seja 
enviada a respectiva candidatura a preencher.

#10.- Referência
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Tênis em cadeira 
de rodas

Tênis em pé adaptativo

ou tênis adaptativo em pé 
ou Para-Tênis Permanente

Habilidades Tênis

ou Deficiência Intelectual Tênis 
ou Tênis das Olimpíadas Especiais

tênis surdo Tênis cego

ou tênis de som 
ou tênis para deficientes visuais

ou Deficiente Auditivo Tênis

ou Federação Internacional de Tênis com Deficiência

Cinco associações de tênis de deficiência devem trabalhar juntas em cada país.

Federação Internacional de Tênis Adaptativo



#12.- Informações complementares1.-"TAP World Tour" foi registrado como marca nos 
EUA.

2.-A Marca do logotipo "TAP TOUR" era uma versão processada da Marca do logotipo pago, não era a Marca do logotipo original.

Não recomendamos o uso da marca “TAP World Tour” e logotipo nos torneios.

"TAP Tour" e "TAP International Tour" ficarão bem.
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#13.- Summary

Ken Shibatani recusou a nomeação de diretor executivo da TAP WORLD TOUR em junho de 2020.

A Japan Adaptive Stand-up Tennis Association (JASTA) foi restringida devido à epidemia de doenças infecciosas 

em 2020 e 2021.

Ken Shibatani recusou ser um membro do conselho da TAP WORLD TOUR na Ásia e voltou a ser um jogador da 

TAP WORLD TOUR para reconstruir o JASTA.

Durante o Torneio TAP Japan Open 2022, a JASTA estava a planear realizar uma conferência de jogadores sobre os conteúdos de #1 a #9.

Esses conteúdos não são decisões.


Esses conteúdos são itens de confirmação de cada jogador e são metas claras para o futuro de cada país.


Nosso objetivo é descobrir e treinar tenistas em pé em cada país para melhorar o torneio nacional.

Em seguida, tente se tornar um esporte oficial da Associação de Tênis do seu país e da Associação Para-desportiva do seu país.


A JASTA presta homenagem a todos os que contribuíram para a divulgação e desenvolvimento do torneio internacional de ténis adaptativo permanente.

Gostaríamos de divulgar e desenvolver esse esporte juntos.


Esperamos vê-lo no Japão em maio de 2025.

Oramos pela sua saúde.


Agradecer.


Maio de 2022


General Incorporated Foundation Japan Adaptive Stand-up Tennis Association

Presidente


Ken Shibatani
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