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INFORMAÇÕES DA BARRAGEM DE TÊNIS DA ASBAC 
 
- A Asbac continuará oferecendo e disponibilizando aos associados do Clube a Barragem de Tênis com sistema de 
pontuação por Ranking. Foi renovada a Parceria com o Organizador Ricardo Silva Martins que tem o apoio e o 
acompanhamento da Gerência de Esportes. 

- As inscrições poderão ser realizadas através do site: www.asbac.com.br. Os associados do Clube deverão 
preencher o cadastro criando um login e senha, e ainda informar o nome, data de nascimento, altura, e-mail, 
telefones, nível de jogo (Iniciante, Intermediário ou Avançado) e principalmente a matrícula de associado da 
Asbac. 

- Em seguida, dando continuidade nesse processo do site, o cadastro será analisado e respondido pelo 
Organizador através de e-mail, após confirmar a matrícula do associado junto a Asbac. 

 - Posteriormente o tenista será incluído, se quiser, no grupo do WhatsApp da Barragem, para facilitar a 
comunicação entre os tenistas participantes e o Organizador da Barragem de Tênis da Asbac. 
 
- Valor da Inscrição pelo período de 6 (seis) meses: de março a agosto de 2017. 
. Associado da Asbac: R$ 80,00 (oitenta reais) por atleta, com direito a participar de um Torneio por semestre, a 
acesso a plataforma do site e aos benefícios.  
Obs. A forma de pagamento será informada pelo Organizador através de e-mail. O associado da Asbac poderá 
fazer sua a inscrição em qualquer época do ano e pagará proporcional ao mês que entrou na Barragem.  
 
- Torneio da Barragem de Tênis da Asbac: 
. O período e a fórmula de disputa serão definidos pelo Organizador após a confirmação dos participantes. 
. Serão entregues troféus para o Campeão e Vice-Campeão de cada uma das categorias. 
 
- Plataforma do Site: 
. O sistema é totalmente automatizado e utilizará a plataforma Top Tênis Ranking, com um ambiente exclusivo 
para a Barragem de Tênis da Asbac. 
. Atualização semanal do ranking. 
. Jogos da rodada gerados todas as terças-feiras à noite por sorteio eletrônico segundo as regras da Barragem de 
Tênis e de acordo com a classificação no ranking. 
. Lançamento dos resultados, licenças, entre outros, pelo próprio tenista. 
. Histórico de todas as rodadas anteriores. 
. Perfil de cada jogador. 
. Site preparado para utilização em smartphone. 
. Os jogos ocorrerão durante todo o ano com alguns recessos tradicionais. Formato de um jogo por semana. 
 
- Benefícios aos Participantes: 
. Desconto de 50% em todos os Torneios Abertos organizados pelo Ricardo Silva Martins da Barragem do Cerrado, 
caso os tenistas da Asbac queiram participar.  

- A expectativa é de que a Barragem de Tênis da Asbac mantenha-se bem estruturada, seja mais divulgada e 
agregue mais participantes para crescer a cada ano a ponto de realizar diversos Eventos entre os participantes. 
 
- Mais informações no site: www.asbac.com.br 
. Organizador: Ricardo Silva Martins / Celular: 98408-6580 
. Gerência de Esportes da Asbac / Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br  


