ORGANIZAÇÃO



Gilberto Venturini (Giba)
Lucas Pavan Barros

FILIAÇÃO
A filiação à Federação Espírito Santense de Squash (FESQ) em 2017 será no valor de R$100,00.
Os atletas filiados podem participar do Circuito Capixaba e também dos eventos nacionais (Copa
Brasil e Campeonato Brasileiro).

INSCRIÇÕES
O valor da inscrição para cada etapa será de:
1. Para os atletas filiados à FESQ, a inscrição para uma categoria será R$60,00 e para duas
categorias será R$70,00;
2. Para os atletas que não se filiaram à FESQ, a inscrição para uma categoria será R$90,00
e para duas categorias será R$100,00.
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As inscrições podem ser feitas pessoalmente com o Giba na Academia Vitória Squash
(http://vitoriasquash.com.br) ou preenchendo o formulário online no seguinte link:
https://goo.gl/forms/a49YFATgF15VlEJ43 .
No momento da inscrição o atleta deverá informar qualquer indisponibilidade ou
conflito que tenha com os horários programados para os jogos. Caso isso não aconteça não
poderá haver nenhuma reclamação ou solicitação de mudança posterior à divulgação das
chaves.
Depois de recebidas as solicitações de inscrição e confirmados todos os pagamentos,
será divulgado por e-mail e através do Facebook da Federação uma tabela provisória do
campeonato. Os atletas terão então um prazo de 24 horas para apontar qualquer irregularidade
ou solicitar uma mudança. Depois disso, a Federação divulgará a tabela definitiva, que não
poderá mais ser alterada.

EVENTOS
O calendário do Circuito Capixaba de Squash de 2017 será o seguinte:






1ª etapa – 17/mar a 19/mar;
2ª etapa – 19/mai a 27/mai;
3ª etapa – 18/ago a 20/ago;
4ª etapa – 29/set a 01/out;
5ª etapa (Top 4) – 24/nov a 26/nov.

Participarão do Top 4 apenas os 4 primeiros colocados do ranking em cada categoria ao
final das 4 etapas. Caso um dos atletas convocados não possa participar a vaga será oferecida
para o jogador que ocupar a posição seguinte no ranking. Os jogadores serão dispostos em um
grupo único, em cada categoria, e jogarão todos contra todos. Aquele que vencer mais jogos
será apontado o Campeão Capixaba de Squash de 2017 em sua categoria.
A FESQ poderá ainda, durante a disputa do Top 4, ofertar a disputa das categorias Open
A (1ª e 2ª classes) e Open B (3ª, 4ª e 5ª classes) para contemplar os atletas que não tenham
conseguido vagas para a disputa do Top 4 em suas respectivas categorias, mas que também
queiram fazer parte do evento de encerramento do ano. Haverá cobrança da taxa de inscrição
para o Top 4, com os mesmos valores de uma etapa normal.
Cada atleta poderá se inscrever em, no máximo, duas categorias.
Haverá entrega de troféus para os 3 primeiros colocados em cada categoria ao final de
cada etapa, e também para os 2 primeiros colocados em cada categoria ao final do Top 4. Caso
não haja patrocínio para determinada etapa, podem ser entregues medalhas ao invés de
troféus.
Ao final da última etapa (Top 4), junto com a cerimônia de premiação e encerramento,
planeja-se organizar uma festa de confraternização.

Regulamento do Circuito Capixaba de Squash 2017

