Calendário Squash Juvenil 2022
Os clubes ou academias que sediarão as Etapas de 2022 do Circuito Paulista Juvenil foram definidos durante
a reunião da FPS e clubes e academias federados no dia 14/12/2021 na Squash Wall

Eventos
Etapas Paulista Juvenil Individual: 4 etapas
1ª Etapa – 4 a 6 de Fevereiro – Clube Ypiranga
(Promotor: Mauricio Penteado)
2ª Etapa – 1 a 3 de Abril – Clube Paineiras
(Promotor:
3ª Etapa – 27 a 28 de Agosto – Ipe
(Promotor:
4ª Etapa – 1 a 2 de Outubro – Clube Pinheiros
(Promotor:

Etapas Paulista Juvenil Equipes: 2 etapas
1ª Etapa – 21 a 22 de Maio – RGSA
(Promotor:
2ª Etapa – 05 a 06 de Novembro –
(Promotor:

Pre requisitos das etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Troféus ou Medalha para Campeão e Vice
Bolinhas, impressão das chaves e sumulas
Camisetas para todos os inscritos (brindes adicionais a critério do promotor)
Mesa de frutas, bolos e sucos de cortesia
Palestra esportiva ou evento com algum profissional

Custo aproximado da etapa:
Camiseta até R$ 50,00

Troféu/Medalha R$ 50,00 x 15 = R$ R$ 750,00
Mesa de Frutas R$ 200,00
Considerando 30 inscritos
Valor da Inscrição:
R$ 50,00(camiseta) + R$ 32,00 (troféu e frutas/30) = R$ 82,00
Fundo Squash do Amanhã FPS : 28% do valor das inscrições R$ 39,00
R$ 18,00 (Lucro do Torneio) + Patrocínio Locais

Valor da Inscrição Etapa Individual uma categoria = R$ 140,00
Valor da Inscrição Etapa Individual duas categorias R$ 200,00
Mínimo de jogos garantidos: 2 por jogador

CATEGORIAS ( INDIVIDUAL )
Sub 11
Sub 13
Sub 15
Sub 17
Sub 19
Podem jogar duas categorias, sendo a própria idade, e uma acima
Pontuação para o ranking paulista e ou brasileiro juvenil a ser determinado/criado

EQUIPES
CATEGORIAS (5 jogadores por equipe)
1 jogador por Categoria
Categoria A (1ª ou 2ª Classe) – M ou F
Categoria B (3ª ou 4ª Classe) – M ou F
Categoria C (5ª ou 6ª Classe) – M ou F
Feminino
Sub 11 (menores de 11 anos)
Custo da Inscrição por Equipe: R$ 500,00

Pre requisitos para solicitação da etapa Equipe:
1. Medalhas para Campeão e Vice
2. Bolinhas, impressão das chaves e sumulas
3. Mesa de frutas, bolos e sucos de cortesia

REGRAS
1. Cinco games por jogo. Todos da mesma categoria se enfrentam.
2. O desempate será pela soma de games.
3. A ordem dos jogos será decidida na reunião técnica antes do início do torneio
4. A equipe (campeã) que tiver mais pontos recebera um troféu na Festa de Encerramento
5. Medalhas para os atletas das equipes campeã e vice
Pontuação para o ranking paulista juvenil de equipes a ser determinado/criado. Não valera pontos para o
ranking individual.

RESPONSABILIDADES
•

Os clubes e academias devem ceder para o torneio, no mínimo 2 quadras durante o evento

•

Os clubes e academias devem se esforçar para ter patrocínios locais que podem contribuir para o
esporte juvenil brasileiro, diminuindo os custos das etapas e gerando uma receita maior

•

Nenhum outro evento pode estar acontecendo no local: a prioridade deve ser dada ao JUVENIL

•

Indicar um representante local que cuidara da organização, recepção e demais atividades durante os
dias do torneio

•

Bolinha : responsabilidade do torneio/promotor

•

Cartaz e promoção : responsabilidade do torneio/promotor

Mauricio Penteado – Squash do Amanhã – (11) 98536-2071
Ronaldo Pitta – Diretor Squash Juvenil FPS (11) 96101-0000

Compromissos do Squash do Amanhã com a FPS:
-

Coordenar a realização das etapas do Circuito Paulista Juvenil junto aos promotores e clubes /
academias dos eventos, e garantir a correta execução/implementação:

Exemplos: Elaborar as chaves dos torneios, fazer e acompanhar junto ao promotor, a elaboração e
divulgação dos torneios, manter contato regular com os promotores e clubes / academias.
-

Divulgação e comunicação dos eventos de forma integrada com a FPS

Interagir com a FPS, com o objetivo de incrementar o número de participantes juvenis nos torneios
e o desenvolvimento/evolução dos mesmos.
-

Promover em acordo com a FPS, o Squash Juvenil Paulista, através de ações especificas, exemplo:
Projeto Munhequeira e ou Seleção Paulista Juvenil

-

Determinar junto com a FPS, os objetivos e a correta utilização dos recursos do Fundo FPS Squash
do Amanhã.

