
 

 

 
São Paulo, 25 de setembro de 2013. 

 
 
 
 

Nota Oficial - NO nº 006/2013 
 

 
 

TORNEIOS E EVENTOS CHANCELADOS E ORGANIZADOS PELA CBT 
 
 

O Presidente da CBT, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, 
vem, por meio desta nota oficial, RATIFICAR e INFORMAR quanto aos 
procedimentos para realização de torneios e eventos nacionais e para chancela 
de torneios e eventos pela CBT. 

 
1. Realização de torneios e eventos da CBT 

 
A Entidade somente realiza torneios nacionais com a prévia autorização da 

Federação sede do evento. Sob nenhuma hipótese realizará eventos, sejam 
torneios ou cursos, sem a outorga da Federação local. 

 
Para tanto, criamos alguns procedimentos que serão observados por cada 

departamento da CBT. Nos casos de cursos de capacitação ou de arbitragem, o 
Clube que sediará o evento deverá obter chancela da Federação local, 
apresentando a CBT um documento que comprove essa autorização. 

 
Desta forma, solicitamos a colaboração das Federações em fornecer tal 

documento, para possibilitar a realização do evento em questão. 
 
Especificamente para torneios nacionais de seniors, cadeirantes e beach 

tennis, o organizador interessado deverá firmar um termo de compromisso 
específico com a CBT, onde constará como um dos requisitos a autorização da 
Federação local. Sem a outorga da Federação local, o evento não será autorizado 
pela CBT.  

 
 
 

 



 

 

 
2. Chancela de torneios e eventos pela CBT 

 
A Entidade  só chancela eventos ou torneios que obtiverem a autorização 

da Federação local para sua realização e continuará a fazer desta forma. 
 
Para os torneios futures, Cadeirantes, Beach Tennis e Challenger feminino, 

todos vinculados a ITF, o organizador deve assinar um termo de compromisso 
específico, disponível no site da CBT, o qual só é aceito pela Entidade, se tiver a 
outorga expressa da Federação local.  

 
Estes procedimentos se fazem necessários para que não haja nenhuma 

falha que prejudique a autonomia das Federações, no entanto, contaremos com a 
agilidade de todos para que o procedimento não se torne demasiadamente 
burocrático e acabe prejudicando o calendário.  
 
 

Atenciosamente, 
 
  
 

Jorge Lacerda  
Presidente 

Confederação Brasileira de Tênis 
 

      
 
  


