RELATÓRIO TÉCNICO
EVENTOS REALIZADOS
EM 2020
•Mídias digitais para acompanhamento dos projetos
•https://esperancadoamanha.com.br/

•https://www.instagram.com/institutoesperancadoamanha/
•https://pt-br.facebook.com/institutoesperancadoamanha/

RELATÓRIO TÉCNICOEVENTOS 2020- CONCLUSÃO
• Em 2020 o instituto realizou poucos projetos.
Devido as condições sanitárias a grande
maioria dos projetos que estavam
programados para acontecer tiveram que ser
adiados para 2021. Entre os meses de fevereiro
e março foram realizados 2 torneios de tênis,
um voltado para jovens tenistas com idades
entre 11 a 18 anos, viabilizado através da Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte e outro para
tenistas que participam de torneios
internacionais, viabilizado através da Lei de
Incentivo ao Esporte.
• Os projetos Urban Walk I e Circuito Feminino
Future de Tênis foram os outros projetos que
obtiveram captação de recursos para a
realização em 2020 mas, devido a grave crise
sanitário que o país viveu em 2020, foram
postergados para 2021, ainda sem datas
definidas.
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COPA FUTURO DE
TÊNIS- ANO III
•

A Copa Futuro de Tênis ano III ocorreu em 2 etapas, sendo
realizadas nas cidades de Santos e São Paulo. Cada torneio teve 5
dias de duração e ocorreram nas seguintes datas e locais:

•

Etapa 1- Santos- Tênis Clube de Santos- 20 a 24 de fevereiro de
2020

•

Etapa 2- São Paulo- Yacht Clube Paulista- 26 de fevereiro a 01 de
março de 2020

•

Os torneios fizeram parte do calendário de eventos da Federação
Paulista de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis, sendo
realizados nas categorias juvenis/amadoras, nos naipes masculino
e feminino, atendendo a jogadores com idades entre 11 a 18
anos.

•

Durante os 10 dias dos torneios estiveram presentes jogadores com
bom nível técnico, alguns ranqueados entre os melhores do Brasil.
As competições distribuíram importantes pontos no ranking
nacional e paulista, a etapa de Santos estava classificada com o
Grau G1 e a de São Paulo com o Grau G2, considerados um dos
mais importantes torneios do calendário de eventos da FPT. Os
eventos foram chancelados pela Confederação Brasileira de Tênis
e pela Federação Paulista de Tênis.
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TORNEIO INTERNACIONAL DE
TÊNIS FEMININO- ANO V
• O Torneio Internacional de Tênis Feminino- Ano
V ocorreu na na cidade de Olimpia/SP entre
os dias 08 a 15 de março de 2020
• ez parte do calendário de eventos da
Federação Internacional de Tênis e da
Confederação Brasileira de Tênis, tivemos
tenistas dos seguintes países na disputa das
categorias simples e duplas; Brasil, Argentina,
Chile, Paraguai, Colômbia, Inglaterra, Estados
Unidos, Hungria, Georgia, Espanha, Bélgica,
Grécia, Casaquistão, Holanda, Rússia, Suíça,
No total foram 16 países que marcaram
presença neste importante evento do
calendário mundial.

