
 

 

 

INFORMATIVO ENCONTRO DE TREINAMENTO CBT 

 NORTE/NORDESTE – 2021 

 

 

1 – DO ENCONTRO  

 

   O ENCONTRO DE TREINAMENTO CBT NORTE/NORDESTE – 2021 

será realizado com os melhores tenistas pertencentes aos estados da Região Norte e 

Nordeste do Brasil. Para fins deste informativo, entende-se como pertencentes a 

determinado Estado os atletas que tiverem indicado em seu cadastro junto à CBT (Tênis 

Integrado) alguma das 15 (quinze) federações das regiões em questão.    

  Estarão presentes também atletas líderes do ranking nacional convidados pela 

CBT com o objetivo de trocarem experiências com atletas e técnicos da região. 

 

2 – CRITÉRIOS  

  Estarão classificados para participar do Encontro de Treinamento CBT 

Norte/Nordeste 8 atletas por categorias (4 no masculino e 4 no feminino), nas categorias 

12, 14 e 16 anos. 

  Serão obedecidos os seguintes critérios: 

a) 12 anos: 4 melhores atletas no masculino e 4 melhores atletas no feminino até o limite 

máximo da 25ª posição no Ranking Nacional Infantojuvenil 2021 

b) 14 anos: 4 melhores atletas no masculino e 4 melhores atletas no feminino até o limite 

máximo da 25ª posição no Ranking Nacional Infantojuvenil 2021 

c) 16 anos: 4 melhores atletas no masculino e 4 melhores atletas no feminino até o limite 

máximo da 25ª posição no Ranking Nacional Infantojuvenil 2021 

  Caso algum dos classificados não aceite o convite, serão convidados seguindo a 

posição do ranking e os pré-requisitos do evento atletas até a posição 50 do respectivo 

ranking. Se mesmo assim uma ou mais das quatros vagas não forem preenchidas, a CBT 

se reserva ao direito de convidar atletas por meio de critério técnico. 

  O Ranking utilizado para a convocação será o do dia 03/05/21. 

 

3 - DA DATA: 

  De 10 a 12 de junho de 2021; 



 

 

3.1 - Os atletas deverão chegar em Salvador no dia 09/06, o início das atividades será na 

manhã do dia 10 de junho. A programação oficial será divulgada no dia 12/05. 

4 - DO LOCAL DE TREINO  

Os treinos serão realizados na Associação Atlética da Bahia em Salvador; 

Associação Atlética da Bahia  

Rua César Zama, 316, Barra - Salvador – BA  

Cep: 40140-030  

Telefone da Secretaria do Clube: (71) 3264-5011  

E-mail: aadabahia@gmail.com  

 

5 - 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. 

 

6 - DA HOSPEDAGEM E PASSAGEM 

  Será responsabilidade de cada tenista convidado os custos com a hospedagem e 

passagem. Todo e qualquer gasto extra será por conta do atleta. A CBT fara convênio 

com um Hotel disponibilizando uma tarifa especial para os participantes do Encontro. O 

hotel ainda está a definir. 

 

7 - DA ALIMENTAÇÃO 

  Será responsabilidade da CBT custear as despesas com alimentação dos atletas 

convidados, contemplando almoço e jantar em locais definidos pela entidade. Todo e 

qualquer gasto extra ou fora do local determinado será por conta do atleta.  

 

8 - DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENCONTRO: 

• Santos Dumont Guimarães – Head Coach do Iate Clube de Brasília 

• Eduardo Catharino Gordilho – Head Coach do Clube Bahiano de Tênis 

• Ricardo Pimentel - 

9 - DOS PREPARADORES FÍSICOS RESPONSÁVEIS PELO ENCONTRO  

• Eduardo Farias – Preparador físico da equipe Brasileira da Copa Davis 

• Miguel Cantori – Preparador físico da equipe Brasileira da Billie Jean King Cup 
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10 - DA CONFIRMAÇÃO DOS CONVITES: 

   Os atletas terão até dia 12/05/2021 para confirmarem suas presenças pelo e-mail: 

guilherme.gesser@cbtenis.com.br 

 

11 – DO TESTE COVID: 

 Será exigido a todos os participantes o teste COVID RT-PCR negativo, com no 

máximo 72 horas (07/06) do início dos treinamentos. 
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