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- A Asbac continuará oferecendo e disponibilizando aos tenistas do Clube a Barragem de Tênis com sistema de 
pontuação por Ranking e que é administrado pela Gerência de Esportes. 

- Estamos ainda em pandemia, portanto todos deverão seguir os protocolos e medidas de segurança 
estabelecidos pelo Clube e GDF. 

- Para confirmar a participação na Barragem de Tênis da Asbac, o tenista novato deverá: 

1º - Preencher o formulário de inscrição online; 

2º - Efetuar o pagamento e enviar o comprovante para a Gerência de Esportes; 

3º - Cadastrar e solicitar participação pelo Site ou APP da Barragem de Tênis da Asbac;  

Obs. Os tenistas que já possuem cadastros, não precisam se cadastrar novamente no Site ou APP, apenas 
preencher o formulário de inscrição online e enviar o comprovante para a Gerência de Esportes. 

4º - Aguardar a Gerência de Esportes ativar o tenista no sistema da Barragem de Tênis da Asbac. 

- A inscrição individual será realizada exclusivamente pelo formulário online enviado aos tenistas 
interessados, no grupo de WhatsApp da Barragem de Tênis da Asbac e também estará disponível no Site da 
Asbac: www.asbac.com.br, acessando a página do Projeto no Menu: Esportes/Eventos e Programas. 

- Todo tenista deverá preencher o formulário informando o nome completo, CPF, data de nascimento, 
telefone, e-mail, endereço com CEP, informar o nº da matrícula de Associado, Frequentador Esportivo, Aluno 
ou Professor de Tênis da Asbac, confirmar que está ciente do Regulamento da Barragem de Tênis da Asbac 
(Temporada – 2/3 a 27/7/2022) e que está apto (a) à prática esportiva e aceita os riscos inerentes ao Evento, 
isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de qualquer responsabilidade sobre 
sua saúde.   

- Deverá também marcar no formulário que concorda com o Termo de Responsabilidade que constam os 
seguintes itens: está ciente que não haverá reembolso do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma; que 
independentemente do mês que entrar, o valor da taxa de inscrição será integral; que deverá estar em dia 
com os pagamentos das mensalidades se for Associado ou Frequentador Esportivo da Asbac, e ainda taxas ou 
outra despesa diante do Clube; que não deve se encontrar suspenso das atividades do Clube por razões 
disciplinares; e que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, cede todos os direitos de utilização, publicação e compartilhamento de imagens e dados 
pessoais (nome) antes, durante e após a participação no projeto esportivo da Asbac, e que ainda autoriza 
receber e-mails e mensagens de aplicativo para comunicação de nossos serviços relacionados à competição e 
demais eventos esportivos promovidos pelo Clube. 

- Valor único da inscrição pelo período de 2 de março a 27 de julho de 2022: 

. Associado da Asbac: R$ 100,00 (cem reais) por tenista, com direito a participar da Barragem e acesso a 
plataforma do site.  

. Frequentador Esportivo da Asbac: R$ 130 (cento e trinta reais) por tenista, com direito a participar da 
Barragem e acesso a plataforma do site.  

. Aluno e Professor das Escolas de Tênis da Asbac: R$ 190,00 (cento e noventa reais) por tenista, com direito a 
participar da Barragem e acesso a plataforma do site.  

 

http://www.asbac.com.br/
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- Formas de pagamento: PIX, transferência ou depósito bancário direto na conta da Asbac. 

PIX: CNPJ: 02.314.982.0001/11 ou AG. 3590-4 e CC. 425.020-6  
Associação dos Servidores do Banco Central do Brasil – Asbac 

- A confirmação da inscrição será o preenchimento do formulário online e o envio do comprovante de 
pagamento identificando o nome completo do tenista. Deverá enviar essas informações para o e-mail 
esportes@asbac.com.br ou WhatsApp da Gerência de Esportes (61) 99131-4361. 

- A próxima etapa será se cadastrar e solicitar participação pelo Site: www.rankingdetenis.com/asbac ou 
APP da Barragem de Tênis da Asbac: 

- Link do APP - Versão Android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rankingtennis&hl=pt_BR 

- Link do APP - Versão IOS:   

https://apps.apple.com/us/app/ranking-de-t%C3%AAnis/id1483076354?l=pt&ls=1 

- Os tenistas novatos na competição 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), a matrícula de associado, frequentador esportivo, aluno ou professor da Asbac. Em seguida 
deverão solicitar pelo sistema a participação na Barragem de Tênis da Asbac. Obs. Os tenistas que já 
possuem cadastro, vão direto para a etapa de solicitar a participação na Barragem de Tênis da Asbac. 

- Na sequência, dando continuidade nesse processo, o cadastro será analisado e ativado pela Gerência de 
Esportes, confirmando a participação do tenista na Barragem de Tênis da Asbac. 

 - Posteriormente, o tenista será incluído no grupo do WhatsApp da Barragem de Tênis para facilitar a 
comunicação entre os participantes e a Organização. 

- Plataforma do Site ou APP: 

. O sistema é totalmente automatizado e utilizará a plataforma Ranking de Tênis, com um ambiente exclusivo 
para a Barragem de Tênis da Asbac e com o perfil de cada tenista; 

. Jogos da rodada gerados todas as quartas-feiras à tarde por sorteio eletrônico seguindo as regras da 
Barragem de Tênis da Asbac e de acordo com a classificação no ranking; 

. Lançamento dos resultados, licenças, entre outros, pelo próprio tenista; 

. Atualização semanal do ranking e histórico de todas as rodadas anteriores; 

. Sistema do site preparado para utilização em smartphone e também poderão baixar e acompanhar tudo 
pelo APP; 

. Os jogos ocorrerão durante todo o período, sendo um formato de um jogo por semana. 

- Serão entregues troféus para os três primeiros colocados do ranking ao final da temporada. 

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: esportes@asbac.com.br 
/ Instagram Asbac Brasília Esportes: @asbacbrasiliaesportes 
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