Eventos Satélites
A Cobrapa, Confederação Brasileira de Padel, busca através de eventos isolados
denominados Satélites, difundir e valorizar o Padel em âmbito nacional.
Atualmente, é inviável para a Cobrapa organizar etapas do Campeonato Brasileiro
de Padel em todas as regiões do Brasil. Criou-se assim a necessidade de implantar uma
estratégia inovadora de torneios e eventos; estes, seguindo os mesmos moldes do
Campeonato Brasileiro e tendo um grau de importância significativo, denominados de
Eventos Satélites.
O Evento Satélite é uma etapa do Campeonato Brasileiro de Padel com menor
porte, vinculando principalmente à sua pontuação ao Ranking Brasileiro, esta porém,
com um valor de pontuação atribuída aos atletas reduzida (50% do valor total de
pontos).
Através desta estratégia, a Cobrapa acredita que poderá privilegiar as pequenas
regiões que pensam em agregar atletas, fortalecer o Padel e obter novos adeptos ao
esporte. Somado a estes aspectos, os atletas poderão participar de um evento de
qualificação nacional.

Vantagens do Torneio Satélite.

Com o objetivo de criar interesse para aumentar a demanda de jogadores no evento, a
pontuação será válida para o Ranking Nacional – cada torneio satélite receberá o aval
da Cobrapa para que a pontuação dos atletas que passarem da fase classificatória
ganhem 50% da pontuação para o ranking brasileiro. Ex: campeão da categoria ganha
normalmente 80 pts (100%), passa a ganhar 40 pts(50%) no ranking brasileiro; vicecampeão 60 pts (100%), passa a ganhar 30 pts(50%) no ranking brasileiro;
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A Cobrapa se responsabiliza de enviar informativo através de e-mail, informando sobre
o evento para todos os atletas cadastrados junto à esta entidade, ou seja, o
organizador do evento contará com o mailing de todos os jogadores registrados;
Utilização da web da Cobrapa para fornecer os horários dos jogos, a postagem do
cartaz do evento, inserirem o logo dos patrocinadores criando link direto a pagina
destes mesmos, a utilização das fotos do evento em um tempo determinado (durante o
evento);
A Cobrapa faz uma pesquisa de satisfação ou qualidade do evento e fornecendo uma
ferramenta de controle para que o organizador saiba e obtenha um "feedback" do
torneio;
Pela experiência e qualidade técnica de gestão e organização de evento a COBRAPA
auxilia em aspectos técnicos na montagem dos "draws", fornece o ranking nacional,
tira dúvidas sobre a organização do evento, ou seja dá suporte técnico para dar mais
credibilidade ao evento;
O organizador do evento poderá enviar releasing através dos cadastros dos atletas
pela COBRAPA.

Critérios para a realização dos Torneios Satélites.

A data dos Torneios Satélites não deverá coincidir com as datas das etapas regulares
do Campeonato Brasileiro de Padel;
Não poderão coincidir datas de Torneios Satélites na mesma região;

A programação do evento com seus horários e chaves deverá estar na web da
Confederação na quinta feira da semana do evento;
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Deverão seguir os critérios de impedimento do Campeonato Brasileiro de Padel
(duplas fora da região onde será realizada a Etapa Satélite só terão jogos agendados a
partir das 10h de sábado, deverão ser evitadas chaves com confrontos de duplas da
mesma cidade e etc).
Para realização de Etapa Satélite incluindo as categorias profissionais (denominadas
primeira categoria masculina e primeira categoria feminina) deverão ser pagas as
premiações a estas, previstas no regulamento do Campeonato Brasileiro de Padel;
No caso de haver um Torneio Satélite com realização das categorias profissionais não
deverão haver outros Torneios Satélites com realização das categorias anteriormente
citadas. Este procedimento visa para fortalecer o evento, onde o qual favorece uma
melhor qualificação pelo êxito de possuir a melhor categoria de Padel;
Para obter o direito de realizar Torneio Satélite deverá pagar uma taxa de R$ 400,00
(quatrocentos reais) por evento e ser aprovado pelos critérios de qualidade Cobrapa;
Somente a Cobrapa homologará as datas para a realização dos Torneios Satélites;
Seguir a norma de pagamento de inscrição: atletas com anuidade em dia pagam a
taxa de inscrição; atletas que optem pelo não pagamento da anuidade pagam a taxa
mais R$15,00 (quinze reais) sendo distribuído proporcionalmente R$10,00(dez reais)
para o clube organizador e R$5,00(cinco reais) para a Cobrapa;
Os atletas que optarem por pagarem a anuidade à Cobrapa deverão pagar uma taxa
de R$ 90,00 e terão direito a um brinde por torneio da Confederação;
O organizador do evento Torneio Satélite deverá enviar as planilhas com os resultados
até dois dias após finalizado o evento para que a Cobrapa possa atualizar seu ranking;
As categorias do Torneio Satélite serão as mesmas do Campeonato Brasileiro;
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As categorias reconhecidas pela Cobrapa deverão ser respeitadas, ou seja, o atleta
joga a 4ª categoria no Campeonato Brasileiro de Padel deverá jogar na 4ª categoria do
Torneio Satélite;
O organizador do evento não precisará realizar todas as categorias reconhecidas pela
Cobrapa, porém, deverá fazer o possível para ter o maior número de categorias;
O organizador do evento deverá se comprometer em prestar suas contas com a
Cobrapa na medida em que finaliza o evento.

Porto Alegre, 14 de março de 2012

Denise Ohlweiler
Presidente
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