
FORMULÁRIO DE REGISTO E REGULAMENTOS: BRASÍLIA, 26 a 28 de março. 

SISTEMA DE JOGO:  

Por grupos de 3 jogadores em melhor de 3 games, inclusive na fase de quartas de final. 

Semifinais e finais em melhor de 5 games (Isso dependerá do número de jogadores em cada 

categoria). 

FEMININO: 

A organização prefere aguardar o prazo de registo para definir as categorias e o formato 

relevante. Será acatada a melhor maneira para que elas possam competir da melhor forma 

possível.  

CATEGORIAS: 

Serão estabelecidas por gênero, masculino e feminino. Por idade, divididas a cada 5 anos a 

partir de 30 anos de idade, sendo, de 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 

64 e 65 anos ou mais. E por nível técnico, sendo, “A” (1ª e 2ª classe), “B” (3ª e 4ª classe) e “C” 

(5ª e 6ª classe). 

IMPORTANTE: 

Em caso de não completar os 9 inscritos numa categoria, serão divididos pela categoria mais 

próxima, de acordo com a idade do jogador. Será jogado numa fase de grupos com 3 jogadores 

com jogos disputados em melhor de 3 games. Segunda fase uma chave de eliminação simples 

em melhor de 3 games. As semifinais e as finais serão jogadas em melhor de 5 games.  

DUPLAS: 

 A Organização definirá no primeiro dia do torneio, se esta modalidade será realizada com 

quota limitada de participantes. Será jogado em formato de eliminação em um game de 21 

pontos. Caso a categoria seja realizada, as duplas devem somar um mínimo de 70 anos de 

idade e NÃO podem ser integrados por dois jogadores da categoria A. 

MEDICAÇÃO ESPECIAL:  

Caso tome qualquer medicação especial, favor enviar e-mail informando a medicação. E-mail: 

cscbrasilia@gmail.com 

IMPORTANTE PARA OS ATLETAS:  

Têm acesso livre ao clube com as suas instalações (bares, balneários e ginásio) com o seu 

crachá sempre visível. O Jantar de Gala no sábado à noite e o Coquetel de Prêmios no domingo 

têm um custo de US$40 em ambos os eventos, que já estão inclusos no valor pago da 

inscrição, caso o atleta leve algum acompanhante, deverá pagar US$40 para participação do 

mesmo nos eventos. 

VALOR DE INSCRIÇÃO:  

US$90 até dia 8 de agosto. 

US$100 até 29 de agosto. 

OBS: O valor de inscrição deverá ser pago em moeda local (Real), devendo o valor informado 

ser convertido pela cotação do dia. 



A INSCRIÇÃO INCLUI: 

Camiseta do Torneio - Jantar de gala de sexta-feira à noite. - Coquetel de premiação no 

domingo - Descontos em hotéis. - Transfer diários entre hotel-clube-hotel - Descontos em City 

Tour – Descontos em passeios de lancha - Descontos para jantar aos sábados – Árbitros oficiais 

- Bola oficial do torneio - Presentes de boas-vindas - Descontos em Recovery pré e pós-jogo - 

Troféus para campeões e vices – Sorteios de Prêmios durante as competições - Mínimo de 3 a 

4 jogos, dependendo do número de jogadores por categoria. - Benefícios para os 

acompanhantes. 

HOTEL OFICIAL: GRAND MERCURE  

Site: https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml  

Contacts to make a reservation:  

Telefone: +55 (61)3424-2000  

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

OBS: Informe Circuito Internacional Master de Squash para suas reservas. “MELHORES 

PREÇOS” 

STANDARD:  

SGL: R$179,00 = US$35,00  

DBL: R$219,00 = US$43,00  

SUPERIOR:  

SGL: R$209,00 = US$41,00  

DBL: R$249,00 = US$49,00  

DELUXE:  

SGL: R$309,00 = US$60,00  

DBL: R$359,00 = US$70,00  

 

DECLARAÇÃO E CLÁUSULA DE SEGURO:  

Os jogadores e qualquer pessoa que os acompanhe devem tomar todas as precauções para 

evitar ferimentos ou danos a outras pessoas e bens. Nenhuma reclamação será reconhecida 

em relação a qualquer dano ou lesão sofrida por qualquer jogador ou pessoa durante a 

duração do torneio e dos seus eventos. O programa do evento pode ser alterado sem aviso 

prévio, no entanto, a organização concorda em notificar o mais rapidamente possível 

quaisquer alterações ou sugestões a este respeito.  

https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml

