
 

    Gerência Executiva de Esportes 

 

  

INFORMAÇÕES DO 4º ABERTO DE TÊNIS DE MESA DA ASBAC 

EDIÇÃO ESPECIAL: ASBAC 40 ANOS 

- As inscrições até o dia 9 de Junho (sexta-feira).  

- Obs. A opção de pagamento com boleto bancário estará disponível no site até 4 de Junho (Domingo). 

- A realização do Evento está prevista para o dia 11 de Junho (domingo).   

- As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Site da Asbac: www.asbac.com.br. 

- Os pais ou responsáveis pelos atletas menores de idade, inicialmente deverão realizar o seu próprio cadastro no site e 
depois de ter feito o cadastro e estarem logado, devem efetuar a inscrição do atleta na opção: Inscrição para outra 
pessoa. A partir daí, informar o nome, CPF e outros dados do atleta menor de idade e o sistema solicitar para finalizar a 
inscrição. 

- Link abaixo de como cadastrar uma criança sem CPF: 

https://centraldacorrida.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000053193-como-faco-para-cadastrar-uma-
crianca-sem-cpf- 

- Todo atleta deverá preencher no site obrigatoriamente o nome, data de nascimento, confirmar que está ciente do 
Regulamento e que o (a) atleta está apto (a) à prática esportiva e aceita os riscos inerentes à competição, isentando a 
Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de qualquer responsabilidade sobre sua saúde. Os 
associados da Asbac também deverão informar a matrícula do Clube. 

- Caso algum interessado tenha dificuldade em fazer a inscrição pelo site ou não tenha equipamento e acesso à internet, 
poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar e realizar a inscrição com suporte do Clube. Horário de 
Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

- Valor da Inscrição com direito a uma camiseta do Evento: 

. Associado da Asbac: R$ 30,00 

. Não Associado da Asbac: R$ 50,00  

Categorias Asbac Masculino e Feminino – (Exclusiva para associados da Asbac): 

- Pré-Mirim – De 8 a 11 anos completos. 
- Mirim – De 12 a 14 anos completos. 
- Infantil/Juvenil – De 15 a 17 anos completos. 
- Adulto – A partir de 18 anos completos. 
- Veterano – A partir de 40 anos completos. 

Categorias Aberta Masculino e Feminino – (Para associados da Asbac e convidados não associados da Asbac): 

- Pré-Mirim – De 8 a 11 anos completos. 
- Mirim – De 12 a 14 anos completos. 
- Infantil/Juvenil – De 15 a 17 anos completos. 
- Adulto – A partir de 18 anos completos. 
- Veterano – A partir de 40 anos completos. 

Obs. O associado da Asbac poderá participar das duas categorias, sendo que para realização de cada uma das 
categorias, deverão ser inscritos no mínimo 4 atletas. Caso não complete o número mínimo de atletas por categoria, 
a Organização do Evento poderá juntar atletas de duas ou mais categorias e formar uma categoria extra e absoluta. 

- Serão entregues troféus para os três primeiros de cada uma das categorias. 

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br 


