
 

 

UTILIZAÇÃO DE UNIFORME COM SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC 

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

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE TÊNIS 

ETAPA SÃO PAULO 

Prezados, 
 

Será uma enorme satisfação receber o seu clube para o Campeonato Brasileiro Interclubes de 

Tênis – Etapa São Paulo, que será realizado no CLUBE ESPERIA, no período de 11 a 20 de 

agosto de 2019. 
 

Abaixo separamos algumas informações importantes para organização da sua delegação 

durante o evento. 
 

 

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

todos os seus atletas participantes dos Campeonatos Brasileiros Interclubes. Essa é uma 

condição essencial para participar nos dias de competição. 
 

 

É 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 - enviar para o e-mail: projetos@esperia.com.br 

Período de competição - apresentação de documento/apólice de seguro ao Árbitro Geral pelo 

técnico responsável que esteja acompanhando os 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. 

mailto:projetos@esperia.com.br


 

 

 
 
 

 

  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO  
 

CLUBE ESPERIA 
 

Av. Santos Dumont, 1313 – Santana – São Paulo – SP 

Telefones: 2223-3324 // 2223-3330 

   UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS PARA TREINOS E JOGOS  
 

No sábado, véspera do início do torneio G1, das 16h00 às 20h00, iremos disponibilizar as 

quadras 6, 7, 8, 9 e 10 para treino. 

Durante a realização dos torneios G1 e GA, apenas as quadras 6, 7 e 8 poderão ser utilizadas 

para treino. 
 

As quadras do centro da Pista de Atletismo e as quadras 11, 12 e 13 ficarão exclusivas para uso 

dos associados do Clube Esperia. Pedimos que não sejam utilizadas, mesmo que estejam 

desocupadas. 

 

 TRASLADOS AEROPORTO / HOTEL / LOCAL DE COMPETIÇÃO 
 

Como já é de costume, os deslocamentos de atletas ficarão a cargo dos clubes participantes do 

campeonato. Infelizmente não há opção de estacionamento no Clube Esperia, motivo pelo 

qual indicamos que seja dada preferência para transporte por aplicativo. 
 

 Distância do Aeroporto de Guarulhos para o Clube Esperia – 23 km. 

 Distância do Aeroporto de Congonhas para o Clube Esperia – 16km. 

 Distância do Aeroporto de Guarulhos para o Hotel Ibis São Paulo Barra Funda – 26 km. 

 Distância do Aeroporto de Congonhas para o Hotel Ibis São Paulo Barra Funda – 16km. 

 Distância do Aeroporto de Guarulhos para o Hotel Holliday Inn Parque Anhembi – 28 km. 

 Distância do Aeroporto de Congonhas para o Hotel Holliday Inn Parque Anhembi – 17km. 

 Distância do Hotel Ibis São Paulo Barra Funda para o Clube Esperia – 4km. 

 Distância do Hotel Holliday Inn Parque Anhembi para o Clube Esperia – 2km. 



 

 

ALIMENTAÇÃO 

CREDENCIAMENTO 

 
 

Obs.: em virtude do já conhecido trânsito da região central de São Paulo, orientamos a todos 

que procurem sempre antecipar suas saídas em direção ao clube, para evitarem atrasos na 

chegada para seus jogos. 

 
 

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

Empresa Telefone E-mail Contato 

All Norte Locadora (11) 99716-6673 contato@allnorte.com.br Alexandre ou Isabel 

Beija Flor Locadora (11) 2233-2838 contato@beijaflorlocadora.com.br Meire Rodrigues 

Kangoos Prime Locadora (11) 96714-2152 atendimento@kangaroosprime.com.br Kamilo 

Nexprime Locadora (11) 94764-4742 aragao20101@hotmail.com Aragão 

 
 
 

Dentro do Clube Esperia, temos as seguintes opções para alimentação dos participantes do 

Campeonato Brasileiro Interclubes: 
 

Empresa Localização Tipos de Pratos 

Restaurante Seringueira (Restaurante 
oficial do evento) 

Bosque das 
Seringueiras 

Buffet Self-Service*, pratos rápidos 
e lanches 

Lanchonete Chamonix Entrada do Clube Lanches e pratos rápidos 

Lá & Ká Café 
Conj. 

Socioesportivo 
Lanches e salgados 

Quiosque do Diniz Campo de Futebol Espetinhos e lanches 

*R$ 4,67/100gr 
 

 

Para ter acesso ao 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. 

 

Fica determinado que a utilização do estacionamento do Clube Esperia está liberada somente para os 

seus associados. 
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Agradecemos a participação e desejamos um excelente 

campeonato a todos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATOS: 
 

Ari Mello (Gerente Esportivo) – (11) 2223-3334 
 

Albers Bernardes (Coordenador de Tênis) – (11) 2223-3324 

Luiz Delphino (Diretor de Projetos) – (11) 98141-6858 


