
 
 

 

REGULAMENTO DO 1° ENCONTRO KIDS INTERNACIONAL 2019 

ATLETAS KIDS 08, 09, 10 e 11 ANOS 

 

1. Do encontro. 

Serão convidados os campeões e vice-campeões de simples entre as 4 

categorias masculina e feminina 08, 09, 10 e 11 anos*. 

 Banana Bowl 

 Brasil Juniors Cup 

 Brasileirão 

 Copa Guga 

Estarão presentes também atletas convidados da Argentina e Paraguai com o 

objetivo de trocarem experiências com nossos atletas, assim como os técnicos 

dos respectivos países. 

*Caso campeões e vices não possam participar, o convite não será estendido 

aos semifinalistas. 

2. Da data: 

     De 29/11/2019 a 01/12/2019. 

2.1 Os atletas deverão chegar em Florianópolis dia 28/11 após as 14h, para 

início das atividades dia 29 de novembro pela manhã. Eles estarão liberados 

para o retorno dia 1º de dezembro depois do meio-dia. 

 

3. Do local de treino. 

Os treinos serão realizados na sede da CBT em Florianópolis. 

 

4. Dos treinadores particulares. 

Os atletas poderão trazer seus treinadores particulares para participarem como 

observadores do encontro, podendo interagir com os técnicos responsáveis 

para troca de informações e participação nas palestras oferecidas. A CBT não se 

responsabilizará por nenhum custo dos técnicos particulares. 

 

5. Da Hospedagem. 

Os custos serão por conta dos atletas. A CBT irá oferecer uma tarifa especial 

junto ao hotel oficial do evento para atletas, treinadores e suas famílias.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

6. Da Alimentação. 

Será responsabilidade da CBT custear as despesas com alimentação dos atletas 

selecionados, com almoço e jantar. Todo e qualquer gasto extra será por conta 

do atleta. 

 

 

7. Das Passagens. 

Os atletas serão responsáveis pelas suas passagens de ida e volta para o 

encontro, arcando com os custos das mesmas. 

 

 

8. Dos técnicos responsáveis pelo encontro Kids. 

A CBT indicará os técnicos responsáveis pela coordenação. 

 

9. Dos Preparadores Físicos responsáveis pelo encontro. 

A CBT indicará os preparadores físicos responsáveis pelo encontro. 

 

 

10. Da Confirmação dos convites  

Os atletas terão até dia 01/11/2019 para confirmarem suas presenças pelo 

email: evento@cbtenis.com.br  
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