II Itanhangá Tennis Cup
Ficha de Inscrição
Nome:

Sexo: ( )Masculino ( )Feminino

Nascimento: _____/_____/______ - Idade:

Telefones:

Quanto tempo joga tênis:

Já participou de outros torneios? (

FAIXA ETÁRIA

ADULTO SIMPLES
DUPLA

19 a 34 ( )

NÍVEL

A(

)

B(

)

NÍVEL

A(

)

B(

)

FAIXA ETÁRIA

INFANTO JUVENIL
Tamanho Camisa

35 a 44 ( )

10 anos misto( )

NÍVEL

( )PP

A(

- ( )P

C(

11/12 anos ( )

)

- ( )M

45 a 59 ( )

B(

- ( )G

)

)Sim (

)Não

Mais de 60 ( )

)

13/15 anos ( )
C(

16/18 anos ( )

)

- ( )GG

Declaro estar em perfeitas condições de saúde para participar do II Itanhangá Tennis Cup, eximindo
a comissão organizadora de quaisquer responsabilidade decorrente de problemas de saúde.

Rio de Janeiro, ______ de ____________de 2018.
Assinatura:_______________________________

REGULAMENTO
Período - 20-10-2018 a 27-10-2018 / Inscrições até 16-10-2018
Inscrições Simples Sócio: R$ 70,00 - Convidados: R$ 90,00
Inscrições Dupla Sócio: R$ 50,00 - Convidados: R$ 70,00 ( por atleta )
1. Categorias:
Adulto Dupla - Níveis A e B;
Adulto Simples - Níveis A, B e C; Masculino e Feminino

2. Todas as categorias serão realizados em um set profissional longo de (9 games) sendo que empatados em 8/8
este será disputado em “Tie Break”.
3. Será aplicado “W.O” sempre que o tenista superar 15 minutos após o horário previsto do seu jogo;
4. Os atletas terão no máximo 5 minutos para aquecimento;
5. Em caso de interrupção da partida por motivo de chuva o jogo será reiniciado com o mesmo placar registrado
no momento da paralisação;
6. No caso de reprogramação por motivo de chuva o jogador deverá entrar em contato com o coordenador do torneio
ou no site www.promvtenis.com.br;
7. Em caso de contusão o tenista terá 5 minutos para recuperação se a impossibilidade de jogar, superar este tempo
será considerado como desistência;
8. A organização do evento se reserva ao direito de reclassificar ou até mesmo desclassificar o jogador que estiver
inscrito em categoria abaixo da sua;
9. O ato de inscrição do atleta no torneio implica na aceitação das condições estabelecidas neste edital e no código de conduta.
10. A ficha de inscrição deverá ser impressa, preenchida, e enviada para o e-mail marco@protenisbarra.com.br ou pelo WhattsApp
21-99614-3827 juntamente com o comprovante de depósito.
( BANCO DO BRASIL - AG 3097-X | CC 19141-8 | CNPJ: 11.580.121/0001-76 )

Atenção 1: O Atleta participante deverá ver a programação dos seus jogos que estarão disponíveis no site www.promvtenis.com.br no link
Calendário de Eventos a partir do dia 18/10/2018.
Atenção 2: Não haverá em hipótese alguma reprogramação de jogos por motivo particulares dos participantes.

