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MANUAL TÉCNICO 
42º CAMPEONATO BRASILEIRO DE SQUASH 

CSC – BRASÍLIA (DF) – 2021 

 

 
 

1. REALIZAÇÃO 

▪ Local: BRASÍLIA - DF 

o Capital Squash Center - CSC  

▪ Abertura: sexta 29/10/2021 a partir das 16:00 horas. 

▪ Encerramento: domingo 02/11/2021 até as 16:00 horas. 

 

NÃO serão atendidas solicitações de jogadores para atrasar seus jogos por motivos de voos chegando próximo 
ou depois das 09:00 horas do segundo dia de competição (30/10/2021), bem como para antecipar a premiação 
por motivos de voos saindo antes ou próximo das 16:00 horas do dia do encerramento (02/11/2021). 

TODOS OS JOGADORES deverão estar disponíveis durante o período de realização do evento. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições para as categorias amadoras serão feitas através do formulário no link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKehY_dpljlZxNApjdACKrF9Qn05D6bhLycz1QsubXZJ_Ww/vie
wform, no período de 30/07/2021 a 17/10/2021. O atleta deverá preencher o formulário de inscrição e efetuar 
o pagamento online. A inscrição somente estará finalizada com a comprovação do pagamento enviado através 
do link das inscrições. 

As inscrições para a categoria profissional serão efetuadas até o dia 24/10/2021, com sorteio das chaves no 
dia 25/10/2021, às 20 horas, o link das inscrições é 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAXPrLHSNkcEwKKVNJ9JRkEAOcFnXEJQgMboGUlwY9av-
hg/viewform 

1º lote de inscrições – de 30/07/2021 a 19/09/2021: 

- R$ 300,00 (trezentos reais) para inscrição em até duas categorias. 

2º lote de inscrições – de 20/09/2021 a 17/10/2021: 

- R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para inscrição em duas categorias. 

 

As inscrições poderão ser canceladas até o dia 19/09/2021. As inscrições canceladas até esta data terão seu 
valor restituído ao atleta. Após esta data não serão aceitos cancelamentos de inscrições. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKehY_dpljlZxNApjdACKrF9Qn05D6bhLycz1QsubXZJ_Ww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKehY_dpljlZxNApjdACKrF9Qn05D6bhLycz1QsubXZJ_Ww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAXPrLHSNkcEwKKVNJ9JRkEAOcFnXEJQgMboGUlwY9av-hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSAXPrLHSNkcEwKKVNJ9JRkEAOcFnXEJQgMboGUlwY9av-hg/viewform
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A divulgação das chaves dos jogos será em 26/10/2021 e serão elaboradas pela Diretoria Técnica da CBS. A 
CBS fará consultas às Federações Estaduais visando equalizar os níveis dos atletas dentro de cada categoria. 

 

3. CATEGORIAS 

Categorias individuais por idade, nas modalidades feminino e masculino: 

- Juvenil Principiante: jogadores de 5ª e 6ª classes menores de 19 anos em 29/10/2021; 

- Sub 23A: jogadores de 1ª a 3ª classes menores de 23 anos em 29/10/2021; 

- Sub 23B: jogadores de 4ª a 6ª classes menores de 23 anos em 29/10/2021; 

- Sub 30A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 23 até 30 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Sub 30B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 23 até 30 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Sub 30C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 23 até 30 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 30+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 30 até 35 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 30+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 30 até 35 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 30+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 30 até 35 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 35+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 35 até 40 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 35+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 35 até 40 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 35+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 35 até 40 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 40+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 40 até 45 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 40+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 40 até 45 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 40+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 40 até 45 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 45+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 45 até 50 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 45+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 45 até 50 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 45+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 45 até 50 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 50+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 50 até 55 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 50+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 50 até 55 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 50+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 50 até 55 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 55+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 55 até 60 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 55+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 55 até 60 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 55+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 55 até 60 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 60+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 60 até 65 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 60+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 60 até 65 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 60+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 60 até 65 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 65+A: jogadores de 1ª e 2ª classes de 65 até 70 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 65+B: jogadores de 3ª e 4ª classes de 65 até 70 anos incompletos em 29/10/2021; 

- Master 65+C: jogadores de 5ª e 6ª classes de 65 até 70 anos incompletos em 29/10/2021. 

- Master 70+A: jogadores de 1ª e 2ª classes acima de 70 anos em 29/10/2021; 

- Master 70+B: jogadores de 3ª e 4ª classes acima de 70 anos em 29/10/2021; 
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- Master 70+C: jogadores de 5ª e 6ª classes acima de 70 anos em 29/10/2021. 

 

Categorias individuais por nível técnico nas modalidades feminino e masculino: 

- 6ª classe; 

- 5ª classe; 

- 4ª classe; 

- 3ª classe; 

- 2ª classe; 

- 1ª classe; 

- Profissional. 

 

Categorias de duplas por nível técnico nas modalidades feminino, masculino e misto. Para as categorias 
amadoras, a somatória das categorias dos jogadores que conformam a dupla deve ser 5 ou superior. Exemplos: 

- 1ª Classe + 4ª Classe (somatória 5, OK pode participar); 

- 2ª Classe + 2ª Classe (somatória 4, NÃO será permitida a sua participação); 

- 2ª Classe + 4ª Classe (somatória 6, OK pode participar); 

- Profissional: somente poderão participar em duplas conformadas entre si. 

 

Caso o atleta tenha dúvida sobre em qual categoria por nível técnico deva se inscrever, ele deve consultar sua 
respectiva federação estadual e/ou à CBS. A Diretoria Técnica da CBS fará a avaliação e classificação do atleta 
por seu nível técnico, autorizando a inscrição na categoria por classe resultante desta avaliação. 

Não existirá limite máximo de inscritos em cada categoria. 

Caso alguma categoria tenha menos do que 04 (quatro) atletas inscritos, eles serão consultados se aceitam 
ser remanejados para outra categoria conforme os seguintes critérios: 

- No caso das categorias individuais por idade, os inscritos serão remanejados para a categoria de idade 
imediatamente inferior (exemplo: um inscrito na Master “60+A” será remanejado para Master “55+A”). 

- No caso das categorias individuais por nível técnico, os inscritos serão remanejados para a categoria 
imediatamente superior (exemplo: um inscrito na 6ª classe será remanejado para a 5ª classe). 

Caso o atleta não concorde com o remanejamento, sua inscrição será cancelada e o valor pago será ressarcido. 

A etapa profissional será registrada no calendário PSA como National Closed. 

 

4. FORMATO 

A forma de disputa das categorias individuais será em jogos eliminatórios ao melhor de 05 (cinco) games. Caso 
alguma categoria tenha menos do que 08 (oito) atletas inscritos, a Organização do Evento, a seu critério, 
poderá montar a chave no sistema de grupos. 

Caso a disputa seja feita em grupos, após os jogos da fase de classificação os atletas serão ordenados dentro 
dos grupos, de acordo com os seguintes critérios: 

▪ 1º critério = saldo de vitórias; 

▪ 2º critério = saldo de games; 
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▪ 3º critério = saldo de pontos; 

▪ 4º critério = sorteio entre os atletas que ainda persistirem empatados. 

As categorias Duplas serão disputadas em jogos eliminatórios em melhor de 03 (três) games, com morte súbita 
no caso de empate em 10 a 10 (vencerá o game a dupla que fizer primeiro o 11º ponto). 

 

5. RESTRIÇÕES QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS PROFISSIONAIS 

Jogadores do sexo masculino, adultos ou juvenis, que estejam ranqueados, em outubro de 2021, nas 12 
primeiras posições do Circuito Profissional Brasileiro, ou que tenham participado de pelo menos uma 
etapa em 2021 e/ou em 2019 e terminado entre os 8 primeiros colocados nessas etapas, não poderão 
se inscrever para a disputa de quaisquer uma das categorias amadoras e/ou masters do Campeonato 
Brasileiro 2021. 
 

6. NÃO COMPARECIMENTO 

Em todas as categorias será considerado perdedor por W.O. o atleta ou a dupla que não comparecer para o 
seu jogo mesmo após ter sido respeitada uma tolerância de atraso de 15 (quinze) minutos do horário 
programado para a partida. Caso a quadra esteja ocupada por outro jogo no horário estabelecido, os 15 
(quinze) minutos contar-se-ão a partir do momento que fique desocupada. 

O resultado da partida será 3x0 e o placar será 11-0, 11-0, 11-0. 

O atleta que perder por não comparecimento (W.O.) estará eliminado da categoria em disputa. 

 

7. ARBITRAGEM 

A Organização do Evento proverá a arbitragem para as categorias por idade e por nível técnico. 

Cada Federação Estadual poderá indicar um árbitro para o Campeonato.  

 

8. USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO 

É obrigatória a utilização de óculos de proteção para todos os atletas menores de 19 (dezenove) anos, jogando 
em qualquer categoria. 

É obrigatória a utilização de óculos de proteção para todos os atletas que disputarem partidas de duplas. 

A utilização de óculos de proteção é recomendada para todos os atletas independentemente da idade e da 
categoria. 

 

9. UNIFORME 

Os atletas membros de uma dupla deverão se apresentar para os confrontos utilizando camisa de mesma cor 
durante o decorrer de toda a partida, que deve ser de cor diferente e contrastante em relação à outra dupla. 

No caso das categorias individuais não existirá nenhum tipo de regulamentação, mas se sugere que cada 
estado disponibilize um uniforme para seus atletas, facilitando sua identificação. 

Nos jogos com transmissão por televisão os atletas deverão usar uniforme de cores diferentes e contrastantes. 
O atleta com maior ranking tem direito à preferência na escolha da cor de seu uniforme. 

 

10. PREMIAÇÃO 
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Troféus para os atletas Campeão e Vice-Campeão de cada categoria. 

Troféus para os Estados Campeão e Vice-Campeão considerando a pontuação geral. 

A pontuação geral será obtida levando em consideração o melhor resultado de cada Federação em cada 
categoria disputada. A pontuação será apurada da seguinte forma: 

 

- campeão(ã):  8 pontos; 

- vice-campeão(ã): 5 pontos; 

- semifinalistas:  3 pontos; 

- quartas de final: 2 pontos; e, 

- oitavas de final: 1 ponto. 

 

11. COMITÊ TÉCNICO 

Será formado um Comitê Técnico responsável por avaliar quaisquer questionamentos referentes à área 
técnica. Sobre as decisões do Comitê Técnico não caberá qualquer tipo de apelação. 

O Comitê Técnico será composto por: 

▪ Diretor Técnico da CBS; 

▪ Diretor Geral do Torneio; 

▪ 01 (um) membro indicado pela FBS - Federação Brasiliense de Squash; 

▪ 02 (dois) membros indicados pelas duas federações estaduais com o maior número de atletas inscritos 
(excluídas a federação à qual pertence o Diretor Técnico da CBS e a Federação Brasiliense de Squash). 

As atribuições do Comitê Técnico incluem a avaliação do nível técnico dos atletas participantes da categoria 
por classes. 

O atleta é responsável pela inscrição na categoria correta, conforme o item 3 deste Manual Técnico. 

No caso de constatação de inscrição indevida, sem manifestação da Federação Estadual, ou de consulta prévia 
para a CBS, o atleta será sumariamente eliminado do Campeonato não cabendo qualquer tipo de apelação e 
nem ressarcimento do valor pago. 

 

12. DIVULGAÇÃO 

Todas as informações relativas ao evento estarão no site da CBS www.cbs.com.br e da Capital Squash Center 
www.capitalsquashcenter.com e nas redes sociais da CBS @cbsquash e da Capital Squash Center 
@capitalsquashcenter. 

Estes são os canais de comunicação oficiais do evento. Neles estarão disponibilizadas todas as chaves, fotos, 
formulários e demais informações pertinentes ao torneio, antes, durante e depois de sua realização. 

 

13. HOSPEDAGEM 

Hotel Oficial do Evento: 

▪ HOTEL GRAND MERCURE 

Endereço: SHN Q 5 BL G - Asa Norte, Brasília - DF, 70710-300  

Contatos para fazer sua reserva 

Telefone: (61) 3424-2000 

http://www.cbs.com.br/
https://www.capitalsquashcenter.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1SFXN_enBR734BR734&sxsrf=ALeKk02VEK5rGKM7rq1_iohQtlq6GhmqJA:1627521578862&q=grand+mercure+bras%C3%ADlia+eixo+monumental+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEzJTikoysvTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRqmFyXmpSjkphYllxalKiQVJRYfXpuTmaiQmlmRr5Cbn1eam5pXkpijkJqXklqUenh5PgBKC3LFYwAAAA&ludocid=15033511167279018910&sa=X&ved=2ahUKEwjcvcmsjofyAhXOEbkGHWD2CkMQ6BMwGnoECC8QBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1SFXN_enBR734BR734&sxsrf=ALeKk02VEK5rGKM7rq1_iohQtlq6GhmqJA:1627521578862&q=grand+mercure+bras%C3%ADlia+eixo+monumental+telefone&ludocid=15033511167279018910&sa=X&ved=2ahUKEwjcvcmsjofyAhXOEbkGHWD2CkMQ6BMwHHoECCgQAg
https://www.google.com/search?q=GRAND+MERCURE+BRASILIA&rlz=1C1SFXN_enBR734BR734&oq=GRAND+MERCURE+BRASILIA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l7.6697j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Site: https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml 

E-mail: h3632-re@accor.com.br // h3632-re1@accor.com.br 

O hotel está localizado no centro da cidade e fica distante cerca de 10 (dez) minutos da Capital Squash Center. 

Foram negociados valores especiais de diárias para o evento, entre os dias 29/10/2021 e 02/11/2021, para 
reservas feitas até o início do torneio, com os seguintes preços e condições: 

- Standard Single: R$ 199,00 

- Superior Single: R$ 249,00 

- Deluxe Single: R$ 279,00  

- Standard Double: R$ 219,00 

- Superior Double: R$ 299,00  

- Deluxe Double: R$319,00 

Ao efetuar a reserva, mencionar o 42º Campeonato Brasileiro de Squash para obter as tarifas acima. 

 

14. LOCAL DOS JOGOS 

▪ Capital Squash Center - CSC 

Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3, Conjunto 5 

CEP: 70200-003 

Brasília - DF 

Telefone: (61) 3226-5071 

Estrutura: 06 (seis) quadras, vestiários, restaurante, lanchonete e estacionamento interno. 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os atletas inscritos receberão uma camiseta alusiva ao evento. 

A organização e a coordenação do 42º Campeonato Brasileiro de Squash será de responsabilidade da CBS, com 
apoio da FBS (Federação Brasiliense de Squash) e da Capital Squash Center. 

Os atletas deverão colaborar com a Organização do Evento utilizando, sempre que for solicitado, a camiseta 
oficial do evento. Além disso, os atletas deverão estar presentes em todos os eventos de divulgação do 
campeonato, tais como reportagens ou entrevistas para veículos de comunicação. 

Haverá plantão de pelo menos um(a) fisioterapeuta na sede principal do evento, durante todo o período do 
campeonato. 

A bola utilizada para os jogos em quadras de alvenaria será preta, de dois pontos amarelos, da marca Dunlop. 

Todas as questões e dúvidas que não estejam abrangidas por este Manual Técnico serão resolvidas e/ou 
esclarecidas pela Organização do Evento e pelo Comitê Técnico durante o evento. 

https://all.accor.com/hotel/3632/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
mailto:h3632-re@accor.com.br
mailto:h3632-re1@accor.com.br

