
 

 
ATA REUNIAO 

 

27 de Setembro de 2020 
 
 
 
Mauricio Penteado diz que o calendário total de 2020 está cancelado. 
 
Penteado fala sobre o US Open e o Dutch Open Junior. 
 
Ele confirma que continuará como Coordenador do Juvenil da CBS, mesmo com a nova Diretoria que será 
eleita na AGO de 24/10. 
 
Explica que em Janeiro e Fevereiro de 2021 teremos 2 seletivas para o evento Sub 23 que será realizado em El 
Salvador (dias 28/03 a 03/04) que definirão as equipes classificadas para os I Jogos Pan Americanos da 
Juventude em Cali/Colômbia (10 a 15/09). 
 
A primeira seletiva do ano de 2021 para o Campeonato de El Salvador será realizado, em São Paulo, na 
Academia do Gallego. Sendo que de 04 a 07 de Janeiro haverá uma Squash Camp, e o torneio acontecerá de 
08 a 10 de Janeiro. O custo da seletiva será de R$ 150,00. O Custo do Camp não foi divulgado, mas foi 
esclarecido que quem participar da seletiva, não pagará o custo do Camp. 
 
Foi esclarecido por Nelson Neto que o ano de nascimento para participar de Cali 2012, seriam os nascidos até 
1999, independente do mês. 
 
Bruno Crepori de Brasília, propõe fazer a segunda etapa do Juvenil em 2021, desde que seja viável para todos 
os atletas. 
 
O Sul-americano juvenil será em fevereiro, ou março, em local e data a ser definida. Inicialmente marcado 
para o Chile, mas o local ainda será definido. 
 
Renato Gallego, sugere que o Sul-americano juvenil de 2022 pode ser realizado em SP na Academia Renato 
Gallego. 
 
No dia 10/10 acontece o World Squash Day e por 2 horas as academias devem promover jogos entre juvenis 
e enviar fotos para divulgação no site da WSF. 
 
Ficou agendado para o dia 01/11/2020 uma nova reunião entre as federações, e os participantes desta 
reunião, quando já teremos eleita uma nova diretoria da CBS. 
 
Sem mais 
Ata escrita por Nelson Neto 


