
 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS: 

Etapa 02: De 05 a 07 de dezembro de 2020 

Etapa 03: De 08 a 10 de dezembro de 2020 

Etapa Supercopa: De 11 a 13 de dezembro de 2020 

 

LOCAL DOS JOGOS:  

Associação Médica de Brasília 

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul - Brasília, DF  

CEP: 70200-003 

Tel.: (61) 2195-9797 

 

DIREÇÃO DO TORNEIO:  

Confederação Brasileira de Tênis 

Jesus Thomaz Tajra Filho 

Email: jesus.tajra@cbtenis.com.br 

 

INSCRIÇÕES:  

PRAZO FINAL – 23/11/2020 (cancelamentos até 24/11) 

 

Os jogadores devem fazer suas inscrições diretamente pelo formulário de inscrição 

disponível no 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 

 

SUPERCOPA BRB DE  

TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS 

Brasília / DF 

De 11 a 13 de dezembro de 2020 

 

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


 

 

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

comprovante de depósito e do formulário de inscrição para o e-mail: 

tecnico@cbtenis.com.br até 23/11/20. 

   

OBS: O jogador que NÃO enviar o formulário de inscrição e NÃO realizar o depósito 

bancário no prazo (23/11) e enviar a comprovação por e-mail, terá a sua inscrição 

automaticamente cancelada.    

 

VALOR:  R$ 300,00 - Jogadores (este pacote de inscrição, inclui 03 refeições tipo 

jantar – de 10 a 12/12 e 03 refeições tipo almoço – de 11 a 13/12 e 

transporte aeroporto/hotel/aeroporto e para o clube); 

  R$ 600,00 - Jogadores (este pacote de inscrição, inclui 3 diárias em apto 

tipo duplo com café da manhã, Check in: 10/12 e Check out: 13/12 e 03 

refeições tipo jantar – de 10 a 12/12 e 03 refeições tipo almoço – de 11 a 

13/12 e transporte aeroporto/hotel/aeroporto e para o clube); 

 

Para os jogadores que optarem por se inscreverem em mais de uma etapa, há um valor 

especial de inscrição por pessoa. 

 

• Etapa 02: De 05 a 07 de dezembro de 2020 

• Etapa 03: De 08 a 10 de dezembro de 2020 

• Etapa Supercopa: De 11 a 13 de dezembro de 2020 

 

1 pacote de inscrição sem hospedagem: R$ 300,00 

2 pacotes de inscrições sem hospedagem: R$ 500,00 

3 pacotes de inscrições sem hospedagem: R$ 700,00 
 

E/ou 
 

1 pacote de inscrição com hospedagem: R$ 600,00 

2 pacotes de inscrições com hospedagem: R$ 1.000,00 

3 pacotes de inscrições com hospedagem: R$ 1.400,00 

 

O depósito em conta que comprova a inscrição de um ou mais pacotes, pode ser 

realizado em uma única transferência bancária. 

 

CANCELAMENTOS:  

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

feira dia 24/11 através do e-mail tecnico@cbtenis.com.br .  

mailto:tecnico@cbtenis.com.br
mailto:tecnico@cbtenis.com.br
http://www.tenisintegrado.com.br/


 

 

CREDENCIAMENTO:  

09 de dezembro, das 14 às 20 horas, no hotel oficial do evento. 

 

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

09/12 até às 16h para que possam realizar o credenciamento do evento, e que a 

partida seja no dia 13/12 após às 17h.  

 

PREMIAÇÃO:  

R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 

Obs.: O pagamento da premiação será realizado mediante apresentação de 2 (duas) 

cópias autenticadas do documento de identificação do atleta.  

Para o pagamento de premiação para menores de 18 anos de idade, apresentar o 

documento “Procuração para premiação – menores de 18” em 2 (duas) vias 

autenticadas em cartório com 2 (duas) cópias autenticadas do documento de 

identificação do responsável que assumiu a procuração. 

 

Por Categoria Single (Women, Men e Quad), por atleta: 

 
 

PISO DA QUADRA:   

Saibro 

 

REGULAMENTO:  

Disponível no site da CBT. 

http://www.cbt-tenis.com.br/cadeirante.php?cod=3 

 

PROGRAMAÇÃO:   

Os jogos de todas as categorias começam na sexta-feira (10/12).    

  

  

http://www.cbt-tenis.com.br/cadeirante.php?cod=3


 

 

TRANSPORTE:  

Será disponível transporte aeroporto/hotel no dia 04/12 e hotel/aeroporto no dia 

13/12. E transporte para o clube durante os jogos. 

 

O horário de chegada e saída dos voos, deverá ser necessariamente preenchido no 

formulário de inscrição e repassado ao e-mail tcr@cbtenis.com.br. 

 

CHAVES:  

O sorteio das chaves será realizado no hotel oficial, na quinta-feira (09/12) às 19h.  

 

CATEGORIAS E PROVAS OFERECIDAS:     

Men - Main e Second Draw (simples)  

Women - Main e Second Draw (simples)  

Quad - Main e Second (simples)  

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

 

Men Main Draw: 08 atletas;  

Men Second Draw: aberta;  

Women Main Draw: 08 atletas;  

Women Second Draw: aberta;  

Quad Main Draw: 08 atletas; 

Quad Second Draw: aberta.  

 

HOSPEDAGEM: 

Royal Tulip Brasília Alvorada 

Endereço: SHTN Trecho 1 Conjunto 1B Blocos C - Asa Norte, Brasília/DF 

CEP: 70800-200 

Tel.: (61) 3424-7000 

 

O atleta que optar por hospedagem no hotel oficial, deverá necessariamente informar 

no formulário de inscrição se precisará ou não de quarto adaptado/acessível. Os 

quartos serão duplos. 

 

ALIMENTAÇÃO: 

Almoço: Restaurante do clube. 

Jantar: Seu Jambu (Golden Tulip Brasília Alvorada – em frente ao hotel oficial). 

 

ACOMPANHANTES/TÉCNICOS: 

O acompanhante/técnico é responsável pela contratação de sua própria hospedagem, 

assim como as despesas de alimentação. 

 

mailto:tcr@cbtenis.com.br


 

 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Tênis em Cadeira de Rodas 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 


