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- Inscrições até o dia 6 de novembro (segunda-feira). 

- A programação com os jogos será divulgada a partir de 8 de novembro (quarta-feira).   

- A Competição está confirmada para o período de 10 a 12 de novembro (sexta-feira a domingo).  

- Local: Asbac - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 31, Avenida das Nações Sul. 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente no Site da Asbac: www.asbac.com.br, acessando Torneios 
e Eventos no Menu: Esportes. 

- Todo participante deverá efetuar um cadastro no site, principalmente o nome, data de nascimento, 
telefone, e-mail, tamanho da camiseta, quais as categorias, os nomes do parceiro e/ou parceira das duplas, 
o nº da matrícula caso seja associado da Asbac, nº da matrícula da FBT caso seja filiado à Federação, indicar 
o nome e telefone de uma pessoa em caso de emergência, confirmar que está ciente do Regulamento do 
4º Asbac Open de Beach Tennis e que está apto (a) à prática esportiva e aceita os riscos inerentes ao 
Evento, isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de qualquer 
responsabilidade sobre sua saúde.  

- Deverá também marcar no momento da inscrição as seguintes opções: está ciente que não haverá 
devolução do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma, que se compromete a utilizar a camiseta do 
Evento durante os jogos Semifinais, Finais e na foto oficial da premiação para evitar a eliminação da dupla 
na competição e que cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de 
qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou 
divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

- 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 do setor: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  

- Valor da Inscrição com direito a camiseta do Evento: 

Os atletas poderão se inscrever e participar de até duas categorias. 

Associado da Asbac 
R$ 70,00 por atleta – Uma categoria 

R$ 90,00 por atleta – Duas categorias 

Não Associado da Asbac R$ 80,00 por atleta – Uma categoria 

http://www.asbac.com.br/
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R$ 100,00 por atleta – Duas categorias 

Obs. Caso não compareça ou haja desistência, não haverá devolução do valor da inscrição.  

 

- Formas de pagamento: boleto bancário, cartão de débito ou crédito. O valor pode ser a vista ou dividido 
em até 3x. Caso o atleta opte por pagar parcelado no cartão de crédito, serão acrescidas taxas de 4,5% 
para pagamento em 2X e 5% para pagamento 3X. 

- Categorias do Torneio FBT 250: 

. Dupla Masculina Pro, A, B e C.   

. Dupla Feminina Pro, A, B e C.   

. Dupla Mista Pro, A, B e C.   

- Se a categoria não atingir o número mínimo de 4 (quatro) duplas, os inscritos serão remanejados 
automaticamente para a categoria superior. 

- Será obrigatório a utilização da camiseta do Evento durante os jogos Semifinais, Finais e na foto oficial 
da premiação. O descumprimento dessa regra, acarretará em eliminação da dupla. 

- A Fórmula de Disputa será definida em função do número de quadras e após o encerramento das 
inscrições. Será divulgado nos sites da Asbac e FBT. 

- A Asbac disponibilizará de 4 a 5 quadras de Beach Tennis para a realização dos jogos. 

- Serão aplicadas as Regras Oficiais da Federação Brasiliense e Confederação Brasileira de Tênis referentes 
ao Beach Tennis. 

- Os casos omissos não previstos nas Regras Oficiais e neste Regulamento serão resolvidos pela Organização 
e Árbitro Geral do Evento. 

- Serão entregues troféus para as duas primeiras duplas de cada categoria e um tudo de bolas para a dupla 
campeã de cada categoria. 

- No domingo (12/11/2017), serão realizados os jogos finais e também haverá a confraternização entre os 
atletas participantes. 

- Mais informações no site da FBT: www.fbt.com.br/ Telefone: 3327-6908 ou na Gerência de Esportes: 
Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br / www.asbac.com.br. 
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