
 
 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE TÊNIS EM 
CADEIRA DE RODAS 

 
ETAPA AEST  

                                                       
    
 
DATAS:  25 A 28 DE ABRIL DE 2019                                        
 
CLUBE: 
Clube AEST – Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão 
Rodovia ES-010, Km 8.5 
Serra - ES 
Tel.: (+55 27) 3243-1450  
 
DIRETOR DO TORNEIO: 
WANDERSON CAVALCANTE 
Email: Wanderson.cavalcante@cbtenis.com.br 
Tel: (61) 99556-8706 
 
INSCRIÇÕES: 
PRAZO FINAL – 28/03/2019 
 
VALORES: R$ 207,00 - Jogadores (filiados ou não filiados a CBC) 
 
Os jogadores devem fazer suas inscrições diretamente pelo site 
www.tenisintegrado.com.br. É obrigado estar filiado a CBT e ter um número de ID. 
 
As inscrições de staffs acompanhando atletas filiados a Clubes filiados e/ou vinculados 
a CBC devem ser feitas diretamente com o Wanderson Cavalcante pelo email 
wanderson.cavalcante@cbtenis.com.br 
 
Serão gerados boletos para pagamento de todas as inscrições no sistema tênisintegrado. 
A confirmação da inscrição do atleta somente será finalizada após o pagamento do 
boleto.  
 
OBS: O jogador que não pagar o boleto no prazo terá a sua inscrição automaticamente 
cancelada.   
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CANCELAMENTOS: 
O cancelamento das inscrições sem custo ao participante deve ser feito até o último dia 
de inscrições (28/03) diretamente no site www.tenisintegrado.com.br. 
 
Caso o cancelamento seja realizado após o prazo final (28/03) o participante fica sujeito 
a restituir a Confederação Brasileira de Clubes cobrindo seus custos de passagem aérea 
e hospedagem. 
 
O cancelamento da inscrição do staff deve ser realizado diretamente com o Wanderson 
Cavalcante através do email Wanderson.cavalcante@cbtenis.com.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
Os jogos de todas as categorias e provas começam na quinta (25/04).   
 
CHEGADA E ABERTURA OFICIAL:  
Quarta – 24 de abril. 
 
TRANSPORTE: 
Todos deverão providenciar o seu próprio transporte aeroporto/hotel/aeroporto e 
hotel/clube/hotel. 
 
ALIMENTAÇÃO 
Todos os jogadores terão 04 almoços e 03 jantares pagos pela CBT.  
 
CHAVES: 
Sign In OBRIGATÓRIO:  16:00 com o árbitro geral (será informado posteriormente). 
O sorteio das chaves será realizado na quarta (24/04) às 18:00.  
 
REGRAS: 
ITF Wheelchair Tennis Regulations. 
 
CATEGORIAS E PROVAS OFERECIDAS:    
Men - Main and Second Draw (simples e duplas) 
Women (simples e duplas) 
Quad (simples e duplas) 
Junior 
 
Obs.: Inscrições serão limitadas: 
Men Draw: 32 atletas; Second Draw: 32 atletas; Women: 16 atletas; Quad: 16 atletas; 
Juniores: 16 atletas. 
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PISO DA QUADRA:  
Dura/Rápida ou Saibro (depende do número de inscritos) 
                       
BENEFÍCIOS CBC:  
Os atletas e staffs de Clubes filiados e/ou vinculados a CBC terão gratuidade de 
hospedagem e transporte aéreo pagos pela CBC. Os benefícios serão encaminhados 
diretamente para o Clube filiado e/ou vinculado. 
 
Lembro que os staffs devem estar filiados a CBT e devidamente registrados no sistema 
tênisintegrado para que possam receber os benefícios da CBT. 
 
A quantidade de staffs por Clube que podem receber o benefício estão definidas no 
regulamento próprio do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis em Cadeira de 
Rodas.  
 

 


