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- A Asbac continuará oferecendo e disponibilizando aos tenistas do Clube a Barragem de Tênis com sistema de 
pontuação por Ranking e que é administrado pela Gerência de Esportes. 

- Estamos ainda em um período delicado de pandemia, portanto todos deverão seguir os protocolos e 
medidas de segurança estabelecidos pelo Clube na entrada e durante os jogos. 

- Cadastro e inscrição serão realizados exclusivamente no site: www.asbac.com.br/barragemdetenis  

- Os associados, alunos e professores das Escolas de Tênis no Clube novatos na competição deverão 
preencher o cadastro criando um login e senha, e ainda informar o nome, data de nascimento, altura, e-
mail, telefones, nível de jogo (Iniciante, Intermediário ou Avançado), a matrícula de associado, aluno ou 
professor da Asbac. Os tenistas que já participaram, deverão apenas reativar com login e senha. 

- Em seguida, dando continuidade nesse processo do site, o cadastro será analisado e respondido pela 
Gerência de Esportes, que orientará como efetuar o pagamento, confirmará a inscrição do tenista e ativará o 
cadastro no sistema da Barragem de Tênis da Asbac. 

 - Posteriormente, o tenista será incluído no grupo do WhatsApp da Barragem de Tênis para facilitar a 
comunicação entre os participantes e a Organização. 

- Valor único da inscrição pelo período de 7 de abril a 25 de agosto de 2021: 

. Associados e Frequentadores Esportivos da Asbac: R$ 90,00 (noventa reais) por tenista, com direito a 
participar da Barragem e acesso a plataforma do site.  

. Alunos e Professores das Escolas de Tênis da Asbac: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por tenista, com 
direito a participar da Barragem e acesso a plataforma do site.  

- Formas de pagamento: PIX, transferência ou depósito bancário direto na conta da Asbac. 

PIX: CNPJ: 02.314.982.0001/11 ou AG. 3590-4 e CC. 425.020-6  
Associação dos Servidores do Banco Central do Brasil – Asbac 

- Plataforma do Site: 

. O sistema é totalmente automatizado e utilizará a plataforma Ranking de Tênis, com um ambiente exclusivo 
para a Barragem de Tênis da Asbac e com o perfil de cada jogador; 

. Jogos da rodada gerados todas as quartas-feiras à tarde por sorteio eletrônico segundo as regras da 
Barragem de Tênis e de acordo com a classificação no ranking; 

. Lançamento dos resultados, licenças, entre outros, pelo próprio tenista; 

. Atualização semanal do ranking e histórico de todas as rodadas anteriores; 

. Site preparado para utilização em smartphone e também poderão baixar e acompanhar tudo pelo APP; 

. Os jogos ocorrerão durante todo o período, sendo um formato de um jogo por semana. 

- Serão entregues troféus para os três primeiros colocados do ranking ao final da temporada. 

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