
          15ª Conferência Regional ITF para Treinadores 
Da América do Sul 2014 por BNP Paribas 

Asunción, Paraguai 
11 a 14 de novembro de 2014 

 

Davis Cup   Fed Cup   Olympic Tennis Event   Pro Circuits   Officiating Coaching 
Rules   Development   Juniors   Wheelchair Tennis   Seniors   Technical 
 
ITF Ltd   Registered Office:  PO Box N-272 Nassau Bahamas 

 

 

Organizadores: A ITF em conjunto com COSAT e a Associação Paraguai de Tênis com o apoio de BNP 

Paribas e da Solidariedade Olímpica. 

 

Contato:   Larissa Schaerer  e Daniel Lugo Llamosas 
Confederação Sulamericana de Tênis (COSAT) 
Avenida Santísimo Sacramento 2376 
Asunción, Paraguai 
Telefone: + 595 21 299608 / 290596 

Celular de Sr Lugo Llamosas: + 595 971 308980 

E-mail: larissa.schaerer@cosat.org / daniel.lugo@cosat.org  

Site: www.cosat.org 

 

Hotel/Sede: RESORT YACHT Y GOLF CLUB PARAGUAYO (5 estrelas) 

 Avda. del Yacht  

Lambaré 

 Telefone: + 595 21 906120 

Fax: + 595 21 906121 

E-mail: deportes@resortyacht.com.py  

Site: www.resortyacht.com.py  

 

Programação:  Segunda-feira, 10 de novembro   Chegada oficial (registro) 

   Terça-feira, 11 a sexta-feira, 14 de novembro  Conferência Regional  

   Sábado, 15 de novembro                   Saída oficial 

 

As apresentações serão em espanhol e em inglês com tradução sumultânea em 

espanhol, se for necessário. Os palestrantes confirmados incluem Pancho Alvariño 

(ESP), Doug MacCurdy (EUA), Dave Miley (ITF) e Miguel Crespo (ITF).  A programação 

mais detalhada será publicada em julho de 2014. 

 

Preços:              Pacote completo em apartamento individual: US$900  

   Pacote completo em apartamento duplo: US$650  

   Pacote completo em apartamento triplo: US$580  

 

Pacote Completo inclui:   

 Transporte do aeroporto de Asunción para o hotel oficial e vice-versa nos 

dias oficiais de chegada e saída. 

 Hospedagem por 5 noites no Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, 

incluindo um jantar de boas-vindas e de encerramento. 

 5 cafés da manha, 4 almoços e 3 jantares.  Não inclui bebidas alcóolicas. 

 Dois coffe-breaks diários por 4 dias. 

 Uso de todas as instalações do hotel, sem custo adicional, com exceção do 

spa e as quadras de golf. 

 Acesso a todas as apresentações da Conferência. 

 Um kit de boas-vindas por parte dos patrocinadores, incluindo uma  



 

 

programação impressa, resumo das palestras, boné e outros artigos ainda 

a serem confirmados para cada participante. 

 

Atenção: O número de lugares para se hospedar no hotel oficial é limitado e a 

prioridade será por ordem de inscrição, por isso sugerimos que realize sua 

inscrição com antecedência. 

  

Hotel Alternativo:  Hotel Excelsior (4 estrelas) 

   Chile 980, Asunción 

   Telefone: 595 21 495632 

   Ste: www.excelsior.com.py 

 

Preços:   Pacote completo em apartamento individual: US$800 

   Pacote completo em apartamento duplo: US$550  

   Pacote completo em apartamento triplo: US$480  

 

Pacote completo inclui:   

 Transporte do aeroporto de Asunción para o hotel alternativo e vice-versa 

nos dias oficiais de chegada e saída. 

 Hospedagem por 5 noites no Hotel Excelsior, incluindo um jantar de boas-

vindas e de encerramento no Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo.  

 Translado diário para a sede da Conferência no Resort Yacht y Golf Club 

Paraguayo. 

 5 cafés da manhã, 4 almoços e 3 jantares. 

 Dois breaks diários por 4 dias. 

 Uso de todas as instalações do hotel, sem custo adicional. 

 Acesso a todas as apresentações da Conferência. 

 Um kit de boas-vindas por parte dos patrocinadores, incluindo uma 

programação impressa, resumo das palestras, boné e outros artigos ainda 

a serem confirmados para cada participante. 

 

Há um pacote sem alojamento disponível para treinadores locais.  Para mais 

informações, entre em contato com a COSAT. 

 

Direito de entrada: Cada treinador deve pagar a  ITF um direito de entrada de US$30 para cobrir gastos 

adicionais da Conferência. Como parte deste pagamento receberá automaticamente 

12 meses de adesão adicional no Tennis iCoach.  Por favor verificar em 

www.tennisicoach.com para mais detalhes. Se um treinador já membro ativo do 

Tennis iCoach, ele/ela estará isento deste pagamento de US$30.   

 

Participantes: A Conferência está aberta a todos os técnicos dos países da América do Sul.  Não 

há limites no número de inscritos por Associação Nacional.  Todos os inscritos 

deverão ser inscritos por intermédio de sua Federação / Associação Nacional.  Não 

serão aceitas inscrições por outras formas. Será a Associação Nacional de cada 

país que enviará as inscrições a COSAT mediante um formulário oficial.  

 

Inscrições:   Último dia de inscrição:             Terça-feira, 30 de setembro de 2014 

  

Inscrição: US$200 (R$ 480,00) por pessoa em apartamento simples, duplo ou triplo, 

o qual deverá ser pago diretamente a sua Associação Nacional. O valor restante,  

deverá ser acertado no momento do credenciamento da Conferência no dia 10 de 

http://www.excelsior.com.py/
http://www.tennisicoach.com/


 

 

novembro. Este valor só será aceito em doláres em dinheiro. Não será aceita outra 

forma de pagamento.  

Não se confirmará reserva alguma sem o depósito de inscrição recebido dentro do 

prazo informado acima.   

 

Cancelamento: Não haverá reembolso de depósitos para cancelamentos feitos após o prazo de 

inscrição, mas as Associações Nacionais podem substituir um técnico por outro, 

desde que sejam do mesmo sexo. 

 

 

Aeroporto  

mais próximo:  Aeroporto Internacional de Silvio Pettirossi (Asunción) se localiza a 30 kilômetros 

dos hotéis oficiais. 

 

Transporte 

para hotel: Transporte oficial do aeroporto de Asunción para os hotéis oficiais e vice-versa é 

gratuito nos dias oficiais de chegada e saída. Para garantir o traslado, os 

participantes ,  deverão informar a COSAT sobre seu horário de chegada e saída, até 

o dia 17 de outubro de 2014.  Se não for informado o horário até esta data, os 

participantes não terão direito a este translado, e deverão ir por conta própria. O 

custo do táxi para o aeroporto é de aproximadamente US$ 30. 

 

Outros Documentos:   Programa (disponível  a partir de julho de 2014) 

 

 Para maiores informacões sobre a Conferência, segue link abaixo: 

http://es.coaching.itftennis.com/conferencias/regionales/sudámerica.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.coaching.itftennis.com/conferencias/regionales/sudámerica.aspx


 

 

                                        15ª Conferência Regional ITF para Treinadores 
                                                    Da América do Sul 2014 por BNP Paribas 

                                        Asunción, Paraguai 

                                 11 a 14 de novembro de 2014 

 

 

 

 

 
Nome completo:__________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________ ______nº___________ 

Complemento: ________________________ Bairro:  ____________________________________  

Cidade: _________________Estado: _____________CEP:  _________________________________   

E-mail: __________________________________________________________________________  

Tel res: (   ) ______________ Tel com: (   ) ______________ ______Tel cel: (   )________________ 

CPF (obrigatório) _________________________________  

 

Escolha do pacote?   _______________________________________________________________    

Nome com quem dividirá o quarto (caso tenha) :_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

É filiado ao Tennis Icoach?  (  ) sim (  ) não  

 

Estou ciente e de acordo com as informações acima 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cole aqui o seu comprovante de pagamento. 

 

 
 

 

 


