
 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBE:  

SESC TAGUATINGA SUL 

Endereço: Setor F Sul, AE 03, Taguatinga DF 

CEP: 72016-012 

Tel.: (61) 3451-3502 

  

DIREÇÃO DO TORNEIO:  

Confederação Brasileira de Tênis 

Sergio Oprea  

Email: sergio.oprea@terra.com.br 

 

INSCRIÇÕES:  

PRAZO FINAL – 12/10/2020 (cancelamentos até 13/10) 

 

Os jogadores devem fazer suas inscrições diretamente pelo site 

www.tenisintegrado.com.br. 

  

O pagamento será realizado através de depósito na conta bancária informada 

abaixo: 

 

Confederação Brasileira de Tênis 

CNPJ: 33.909.482/0001-56 

Banco do Brasil 

Agência: 4328-1 

Conta corrente: 3579-3 

 

A confirmação da inscrição do atleta somente será finalizada após o envio do 

comprovante de depósito para o e-mail: tecnico@cbtenis.com.br. 

   

COPA BRB DE TÊNIS PROFISSIONAL 

EM CADEIRA DE RODAS 

ETAPA 01 

SESC – Taguatinga / DF 

De 22 a 25 de outubro de 2020 

 

http://www.tenisintegrado.com.br/
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OBS: O jogador que não realizar o depósito bancário no prazo e enviar a 

comprovação por e-mail, terá a sua inscrição automaticamente cancelada.    

 

VALORES:  R$ 600,00 - Jogadores (Incluso: inscrição, 4 diárias em apto tipo 

single com café da manhã, 4 almoços – quinta a domingo, 4 jantares 

– quarta a sábado, transporte hotel/clube/hotel). Check in: 21/10 e 

Check out: 25/10. 

        R$ 300,00 - Jogadores (sem hospedagem, com alimentação). 

 

CANCELAMENTOS:  

O cancelamento das inscrições sem custo ao participante deve ser feito até 

terça-feira dia 13/10 diretamente no site www.tenisintegrado.com.br.  

 

CREDENCIAMENTO:  

21 de outubro, das 14 às 20 horas, no hotel oficial do evento (a ser informado). 

 

Pedimos a gentileza que todos os atletas se planejem para chegar a Brasília no 

dia 21/10 até às 16h para que possam realizar o credenciamento do evento e 

todos os procedimentos necessários de acesso ao hotel oficial e, 

posteriormente, ao local de jogos. 

 

PREMIAÇÃO:  

R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) 

 

PISO DA QUADRA:   

Dura/Rápida (4 quadras) 

 

REGULAMENTO:  

Disponível do site da CBT. 

 

PROGRAMAÇÃO:   

Os jogos de todas as categorias e provas começam na quinta (22/10).    

  

TRANSPORTE:  

Todos deverão providenciar o seu próprio transporte 

aeroporto/hotel/aeroporto, será concedido apenas o transporte 

hotel/clube/hotel para os atletas de acordo com o horário de jogo.  

  

CHAVES:  

O sorteio das chaves será realizado no hotel oficial, na quarta (21/10) às 19:00.  

http://www.tenisintegrado.com.br/
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 CATEGORIAS E PROVAS OFERECIDAS:     

Men - Main Draw (simples)  

Women - Main Draw (simples)  

Quad - Main Draw (simples)  

Obs.: Inscrições serão limitadas e de acordo com o ranking nacional:  

 

Men Draw: 08 atletas;  

Women Draw: 08 atletas;  

Quad Draw: 08 atletas.  

 

A limitação de 24 atletas no torneio foi determinada para segurança de todos e 

cumprimento das medidas de segurança referente ao COVID-19. 

 

HOSPEDAGEM: 

Dentro das próximas semanas, será divulgado o hotel oficial. 

 

Obs.: Cada atleta pode levar um acompanhante/técnico, sendo que, a contratação 

de hospedagem deve ser realizada diretamente com o hotel. O acompanhante 

deve informar o hotel que está participando do evento e realizar sua própria 

reserva. O hotel já estará ciente da demanda. 

A alimentação oficial dos jogadores acontecerá no próprio hotel. 

 

Quando o atleta enviar o comprovante de pagamento para o e-mail 

anteriormente indicado, a Confederação pede a gentileza de que cada atleta, 

informe se precisa ou não de quarto/apartamento adaptado.  

 

ACOMPANHANTES: 

O acompanhante/técnico é responsável pela contratação de sua própria 

hospedagem, assim como as despesas de alimentação. 

 

O transporte interno hotel/clube/hotel será direcionado preferencialmente para 

o atleta. Quando a demanda dos jogadores for sanada, o transporte poderá ser 

disponibilizado aos acompanhantes.  

 

COVID-19: 

Consultar o Protocolo De Procedimento – COVID-19 no site 

www.tenisintegrado.com.br. 

 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Tênis em Cadeira de Rodas 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

http://www.tenisintegrado.com.br/

