
 

 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE TÊNIS –  

ETAPA BELO HORIZONTE 
 

 
 
Prezados Senhores e Senhoras, 
Será uma enorme satisfação receber o seu clube para o Campeonato Brasileiro 

Interclubes de Tênis – Etapa Belo Horizonte que será realizado nas Unidades do Minas 
Country e Náutico no período de 15 a 24 de maio de 2019. 

Abaixo separamos algumas informações importantes para organização da sua 
delegação durante o evento. 

 

 UTILIZAÇÃO DE UNIFORME COM SELO DE FORMAÇÃO DE 
ATLETAS DO CBC 

 
Lembramos a obrigatoriedade de aposição do Selo de Formação de Atletas nos 

uniformes de todos os seus atletas participantes dos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes. Esse é uma condição essencial para participar nos dias de competição. 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO/APÓLICE DE SEGURO DE VIDA E 
DE ACIDENTES PESSOAIS 

Necessário apresentar documento que identifique a empresa contratada como 
Seguradora, número e validade da apólice em questão e relação nominal dos atletas 
segurados.  

Apresentação de documento/apólice de seguro: 
Período anterior ao evento: envio pelo e-mail helena@minastc.com.br ou 

aendria@minastc.com.br. 
Ou 
Período de competição: apresentação de documento/apólice de seguro ao 

Árbitro Geral pelo técnico responsável que esteja acompanhando atletas da 
competição. Para atletas desacompanhados de comissão técnica, gentileza apresentar 
documento/apólice de seguro na marcação de presença junto ao Árbitro Geral. A cópia 
deste documento será retida neste momento. 



 

 

Lembramos que o Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais é condição de 
participação nos Campeonatos Brasileiros Interclubes e trata da contratação de seguro 
de vida e de acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas, 
vinculado à atividade desportiva, para todos os atletas participantes, com o objetivo de 
cobrir os riscos a que eles estão sujeitos, como condição de participação em cada 
campeonato pleiteado. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO 
MINAS TÊNIS COUNTRY CLUBE  
Av. Country Club de Belo Horizonte, 3.700, Bairro Taquaril, Belo Horizonte - 

Minas Gerais 
Telefone: (31) 3516-1088 
 
MINAS TÊNIS NÁUTICO CLUBE 
Avenida Princesa Diana, 200 - Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova 

Lima - Minas Gerais 
Telefone: (31) 3517 - 3000 

 
 

TRASLADOS AEROPORTO / LOCAIS DE COMPETIÇÃO / AEROPORTO 
Os deslocamentos de atletas para a Unidade Country ficarão a cargo dos clubes 

participantes do campeonato. Infelizmente não há opções de hotéis próximos ao local 
de realização do Campeonato, sendo que as melhores opções estão localizadas 
próximo ao Minas Tênis Clube - Unidade I (região da Savassi). 

 
Para os deslocamentos de atletas para a Unidade Náutico, o Minas se 

responsabilizará pelo transporte de todos os atletas da Unidade I e/ou Country até 
esta Unidade. 

 Distância do Aeroporto de Confins para a região da Savassi – 43 km. 

 Distância da região da Savassi para o Minas Tênis Country Clube onde 
serão realizadas as competições – cerca de 10km. 

 Distância da região da Savassi para o Minas Tênis Náutico Clube onde 
serão realizadas as competições – cerca de 31km. 

Aos clubes que tem interesse em contratar transporte, indicamos as seguintes 
empresas: 

 
Expresso Biaginni Transportes Ltda 3461-0644 / 99409-1444/ 99959-0418 Paulo ou Luiz 

Actur Viagens 3491-1419 Alysson ou Cláudia 

Banana Veloz 3287-9031 ou 6497 Anizete 

Auto Viação Triunfo  3691-3939/ 99954-0240 99904-3939/ 97151-4588 Miguel 

MG Tur Vans BH 3641-2889 / Cel.: (31) 98849-9497 / 98563-7078 Guilherme 

tel:3135161000


 

 

Locatur 2515-1177/99173-7881 Reginaldo 

Pampulha Turismo 3057-1111 Peter 

Transcelo Transportes Ltda.  3483-1127 /  3483-216 Izabel 

LBS Locação e Turismo 3657-6008 / 98808–1906 Kátia 

 
 

ALIMENTAÇÃO 
Dentro do Minas Tênis Country Clube e Minas Tênis Náutico Clube há uma 

opção de restaurante para alimentação dos participantes do Campeonato Brasileiro 
Interclubes. 

 

 Valor do almoço: R$ 26,90 com refrigerante no Country. 

 Valor do almoço: Valor a ser definido no Náutico.  

 
Além do restaurante, existem 2 lanchonetes que estarão abertas. 

 
 

CREDENCIAMENTO 
Para ter acesso as unidades do clube, os participantes do campeonato deverão 

se identificar na portaria onde haverá uma lista com o nome de todos os atletas 
inscritos. 

 

Os pais, responsáveis ou acompanhantes dos atletas que queiram ingressar no 
clube deverão apresentar documento oficial na Portaria Principal do clube. 

 
- A entrada no Minas Tênis Country Clube estará autorizada a partir de 1 (uma) 

hora antes do início da primeira rodada, em todos os dias do evento. 
- Terça dia 14/5 - estarão liberadas 2 (duas) quadras para treino à partir da 

09hs. 

  
MINAS SOLIDÁRIO 

Durante a realização do Campeonato haverá ação do Minas Tênis Clube em 
parecia com o Centro Universitário Newton Paiva para beneficiar o Hospital Sofia 
Feldman com  arrecadação de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS. 

Os dois Clubes que mais doarem fraldas serão premiados ao término do evento.  
 
 
Agradecemos a participação e desejamos um excelente campeonato a todos. 

 
CONTATO: 

Roberto Carvalhaes (Neneco) – Gerente de Tênis – 3516-1088 / 3070 
Helena Campos de Oliveira – Coordenadora de Projetos- 3516-1063. 

https://www.newtonpaiva.br/

