
*ATENÇÃO! Todas as finais podem ser realizadas no dia 28 de novembro.

Local: TÊNIS CLUBE DE SANTOS

Rua Minas Gerais, 37 - Boqueirão

(13) 3228-8100

Saibro

E-mail:

Coordenador do TCR: WANDERSON CAVALCANTE

Telefone: (61) 99556-8706

Data do Torneio: 25 a 28 de novembro de 2021

24 de novembro de 2021

OTAVIO ANTONIO DELLA

(11) 99195-6513

otavio@redoceventos.com.br

Diretor do Torneio: 

**O número de inscrições será limitado de acordo com o tamanho das chaves de 

simples. Caso o número de inscrições seja maior que o tamanho da chave, serão 

utilizados nesta ordem, como critério para entrar no torneio: 1º Ranking ITF, 2º 

Ranking CBT e 3º Sorteio.  

Men Sec. Doubles 8

Telefone:

Junior 12

Men 32 Men Doubles 16

Women 24

Quad 16 Quad Doubles 8

Women Doubles 12

Men Second 16

CHAVES

LOCAL DOS JOGOS

wcavalcantetcr@hotmail.com

Árbitro Geral: A CONFIRMAR

Telefone:

E-mail:

E-mail:

Superfície da Quadra:

Telefone:

Endereço:

ORGANIZAÇÃO

DATAS

Chegada dos Jogadores: 

ITF TENNIS INTERNATIONAL 2

WHEELCHAIR BRASIL

Part of the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour

FUTURE Series

mailto:otavio@redoceventos.com.br
mailto:wcavalcantetcr@hotmail.com


Sign-in:

Sorteio:

O técnico ou o acompanhante que compartilhem o quarto com um jogador, deve 

pagar por sua hospedagem. O custo será a metade do valor da tarifa  do  quarto 

(R$110,00) por dia, no caso do apto duplo. 

Endereço: Av. Ana Costa, 473 - Gonzaga

Telefone: (13) 3278-9700

O pagamento do hotel pelo técnico ou acompanhante deve ser realizado no ato do 

check-in conforme tarifas abaixo:

• Apartamento individual R$ 220,00

• Apartamento duplo R$ 220,00

Hotel: NOVOTEL SANTOS

Pacote de Inscrição:

Prazo final: Dia 04/11 encerram as inscrições.

● 04 noites em quarto duplo

● 08 refeições (04 almoços e 04 jantares)

● Translado aeoporto/hotel/clube/aeroporto

*As inscrições serão gratuitas somente para jogadores brasileiros. 

Notem que as insenções serão oferecidas para: 40 HOMENS, 12 MULHERES E 08 

QUADS.

O critério para receber a isenção será nesta ordem: 1º Ranking ITF, 2º Ranking CBT 

e 3º Sorteio.  

**Todas as inscrições de jogadores devem ser realizadas pelo sistema tênis 

integrado utilizando seu ID e SENHA - www.tenisintegrado.com.br

***Técnicos e acompanhantes pagam por sua hospedagem e alimentação. A 

organização do evento oferece o translado aeroporto/hotel/clube/aeroporto para 

todos: acompanhantes, técnicos e jogadores.

****As inscrições de técnicos e acompanhantes devem ser enviadas para o email 

wcavalcantetcr@hotmail.com, aos cuidados de Wanderson Cavalcante. Notem que 

as inscrições para técnicos e acompanhantes devem respeitar o mesmo prazo que 

a do atleta, ou seja, também encerram no dia 04/11.

HOTEL OFICIAL

INSCRIÇÕES

Todos os jogadores devem fazer o sign-in pessoalmente ou por telefone 

com o Árbitro Geral até às 16h00 (hora local) no dia 24/11.

O jogador que faz o sign-in por telefone e não comparece ao  torneio 

será penalizado de acordo com o Código de Conduta da ITF.
O sorteio das chaves será realizado no dia 24/11 às 19:00 no Hotel

oficial. 

***Há um número limite de Wild Cards distribuídos nas chaves de acordo com as 

regras da ITF.

SIGN-IN / SORTEIO



REGRAS

2021 ITF Wheelchair Tennis Regulations

*Somente será oferecido transporte chegando e saindo do aeroporto de 

Guarulhos (GRU).

**Serão divulgados horários de saída do aeroporto de acordo com os horários de 

chegada dos jogadores. Considerando a saída para Santos, pode ocorrer um tempo 

maior de espera visando otimizar a logística do transporte.

PRIZE MONEY

Todas as divisões: USD 3000

TRANSPORTE

Aeroporto: GUARULHOS (GRU)


