SEMANA GUGA KUERTEN 2018
Part of the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour
ITF 2 Series

DATAS: 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2018

HOTEL:
Il Campanário Villagio Resort
Av. dos Búzios, 1760, Jurerê Internacional
Florianópolis, SC – Brasil
Tel: (+55 48) 3261-6000
www.ilcampanario.com.br
LOCAL DOS JOGOS:
Jurere Sport Center
Avenida dos Dourados, 481, Jurerê Internacional
Florianópolis, SC – Brasil
Tel: (+55 48) 3282-2530
DIRETOR DO TORNEIO:
Ennio Moreira (+55 51) 99981-9626
emoreira@protenis.com.br
INSCRIÇÃO:
As inscrições estão abertas até dia 12 DE SETEMBRO DE 2018. Todas as inscrições de
jogadores Brasileiros devem ser feitas através do site www.tenisintegrado.com.br
usando seu ID e senha de acesso.
As inscrições de acompanhantes e técnicos devem ser enviadas para Wanderson
Cavalcante, no email wcavalcantetcr@hotmail.com. Note que há limite de um técnico
por equipe, caso haja a inscrição de mais técnicos esses serão considerados como
segundo acompanhante.

R$ 750,00 Jogadores e Técnicos
R$ 850,00 Primeiro Acompanhante
R$ 1150,00 Segundo Acompanhante
R$ 600,00 Juniors
OBS: Os atletas que optarem por jogar a categoria Junior + a categoria Open pagam o
valor R$ 700,00 por ambas as categorias.
Em nenhuma hipótese será aceito o pagamento de inscrição deduzindo do valor a
receber de prize Money. Pagamentos somente serão aceitos em dinheiro ou por meio
de invoice até a data de início do torneio. Pagamento com cheque não será aceito.
PRIZE MONEY:
Todas as divisões: USD 22.000. Haverá um desconto sobre a premiação de acordo com
a Legislação Brasileira.
PROGRAMAÇÃO:
Os jogos de todas as divisões começam na quinta-feira dia 11/10. A hora de início dos
jogos será determinada no sorteio das chaves.
CHEGADA E ABERTURA OFICIAL:
Quarta-feira dia 10 DE OUTUBRO DE 2018.
CHAVES:
O sorteio das chaves será realizado na quarta-feira dia 10/10 às 20:00 no hotel do
torneio (Il Campanário Villagio Resort). Sign In: 16:00 no Il Campanário Villagio Resort.
REGRAS:
ITF Wheelchair Tennis Regulations.
DIVISÕES OFERECIDAS:
Para esse ano haverá um número limite de inscritos de acordo com o tamanho das chaves
assim sendo:
Men – 16 jogadores
Men Second – 32 jogadores
Women – 24 jogadoras
Quad – 12 jogadores
Junior – 16 jogadores
PISO DA QUADRA:
Saibro

PACOTE DE INSCRIÇÃO:
 04 noites em quarto duplo (check in dia 10/10 e check out dia 14/10).
 Transporte para jogadores, técnicos e acompanhantes que estão chegando entre
08:00 da manhã e 11:00 da noite do dia 10/10. O transporte de volta será entre
06:00 da manhã e 11:00 da noite do dia 14/10.
Atenção! Somente nesse período e nesses dias a organização do evento garante
o translado aeroporto/hotel/aeroporto. A informação sobre o horário de
chegada deve ser recebida até o dia 05/10, após esse prazo a organização não se
responsabiliza pelo translado. As saídas do aeroporto serão realizadas a cada
duas horas.
 04 cafés da manhã e almoço (de quinta a domingo) e 03 jantares (de quinta a
sábado). Obs.: O café da manhã será servido no hotel, o almoço será servido no
Clube e o jantar será servido no hotel.
 Agua durante os jogos.

