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INTRODUÇÃO 

 

 

     O NSB (Novo Squash Brasil) é novo formato do ´Circuito Profissional Brasileiro de Squash´ da CBS 

(Confederação Brasileira de Squash) que se iniciará a partir de 2016 e atenderá as categorias masculina 

e feminina.  

     Os principais objetivos desse novo modelo são: integração e reunião de todos os atletas profissionais 

do Brasil, organização de um calendário anual efetivo, valorização do atleta profissional, novo modelo 

de premiação, exposição pessoal do atleta, otimização das etapas para termos um circuito padronizado 

com um melhor entendimento a todos que acompanham, oportunidade para os atletas amadores de 

se inserirem ao meio profissional, melhor divulgação do nosso esporte dentro e fora do Brasil 

aumentando assim a visibilidade para potenciais patrocinadores, além de outros aspectos no intuito de 

proporcionar  um melhor entretenimento ao público presente nas tantas quadras espalhadas por todo 

o país.  

     No entanto, não podemos esquecer que se trata de uma competição e que através dela os atletas 

terão benefícios como premiação em dinheiro, bônus extras, convocações para Seleção Nacional, Bolsa 

Atleta entre outros. E como  esses benefícios serão oriundos de sua classificação dentro do NSB, então 

criamos um regulamento técnico afim de que possamos transformar o que ocorre dentro das quadras 

em números. 

     Desta forma, esperamos que através desses números possamos ser totalmente claros, justos e 

imparciais perante a todos os atletas que virão a ingressar no Novo Squash Brasil. 
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CONHECENDO O CIRCUITO 

 

 
 

NSB_3k – Primeira Classe Especial : São as etapas de nível inferior do circuito onde existe uma premiação 

em dinheiro para a “Primeira Classe” do Circuito Local onde estará sendo disputada a etapa. Uma 

oportunidade para os novos talentos se inserirem ao cenário profissional do squash brasileiro. 

 

NSB_10k – Pro : São as etapas tradicionais do circuito onde os jogadores receberão a pontuação e 

premiação padrão do Circuito NSB. Uma oportunidade para os jogadores se firmarem no ranking do 

circuito nacional. 

 

NSB_15k – Super Pro : Etapas onde os jogadores receberão uma pontuação e premiação diferenciada em 

relação as edições tradicionais do circuito. Uma oportunidade para os promotores terem suas etapas em 

evidência no circuito nacional. 

 

: Etapas onde os jogadores receberão o nível máximo de pontuação e premiação 

dentro dos 4 níveis iniciais do NSB. Uma oportunidade para todos os atletas participarem do um torneio 

com todas as estrelas do squash brasileiro e almejarem um lugar ao topo no ranking nacional. 

 

NSB_25k – Nacional 25 : Essa é a primeira entre as 3 Etapas Premium do Circuito NSB. Com premiação e 

pontuação elevada em relação ao Nacional Pro. 

 

NSB_35k – Nacional 35 : Essa é a Etapa com nível intermediário entre as 3 Premium do NSB.  

 

NSB_50k – Nacional 50: Essa é a Etapa com Nível Máximo do Circuito NSB. Um grande sonho para uma 

grande festa do squash brasileiro. 
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RANKING NSB 

 
Pontuação -  os jogadores e as jogadoras receberão a pontuação conforme tabela abaixo: 

 

 

Observações: 

1 – Caso haja uma etapa que ofereça 2 torneios simultaneamente [NSB_3k e mais um Superior 

(10k,15k,20k,etc)], uma vez que é permitido o ´Atleta´ participar das duas, esse jogador  irá  receber a  

pontuação respectiva a cada nível, e se enquadra nas regras de descartes para cada nível (ver pág. 5). 

2 – Atletas que tenham sidos penalizados pelo NSB poderão ter resultados diferentes dos pré-

estabelecidos nesta tabela, uma vez que podem ter sua pontuação reduzida percentualmente. 

3 – O Ranking NSB será sempre atualizado após o término de uma etapa.  

 No mês de dezembro teremos  a atualização final: 

Este será considerado o Ranking Oficial Anual NSB e através dele os atletas melhores 

classificados receberão os benefícios extras como Taxa do Jogador, Bolsa Atleta*, etc. 

                                                         

Desempate: 

Caso haja empate na classificação final do ranking entre 2 ou mais atletas e esse desempate seja 

necessário para uma convocação, formação da chave ou até uma outra situação qualquer, a ordem do 

critério de desempate que será adotado será o seguinte: 1) Número de vezes campeão; 2) Número de 

vezes vice; 3) Número de vezes 3/4; 4) Número de vezes 5/8 5) Número de vezes 9/16 (até aqui 

considerar que ser campeão de 1 etapa de etapa de nível superior é maior que ser campeão 2 ou mais 

vezes de etapas de nível inferior). Se ainda assim persistir o empate termos mais 2 critérios: 6) Aquele 

que perdeu para o melhor classificado no último torneio disputado 7) Sorteio. 

 

NSB 50k 50k 35k 35k 25k 25k 20k 20k 15k 15k 10k 10k 3k 3k

Campeão 5000 5000 3500 3500 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 300 300

Vice 3875 3875 2700 2700 1950 1950 1550 1550 1050 1050 700 700 215 215

3/4 2750 2750 1900 1900 1375 1375 1100 1100 750 750 475 475 165 165

5/8 1950 1950 1350 1350 975 975 775 775 500 500 315 315 100 100

9/16 1300 1300 900 900 650 650 525 525 335 335 215 215 60 60

F.Qualy 775 775 550 550 400 400 315 315 200 200 165 165 - -
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CONTAGEM DE PONTOS 

Entendendo a média final de um jogador considerando o calendário abaixo ... 

10k......3k.......15k.........3k.........10k........3k.......10k.......15k.........10k.......3k.......10k..........15k.....3k.......20k........10k

Janeiro                                                                                                                                                                              Dezembro 

Na simulação acima, entre Janeiro e Dezembro o Circuito NSB teve o seguinte número de etapas: 

* 1 Nacional Pro  (NSB_20k)   

* 3 Super Pro (NSB_15k)  

* 6 Pro (NSB_10k)    

* 5 Primeira Classe Especial (NSB_3k) 

Ou seja, tivemos 10 (1+3+6) edições de ´Nível Profissional´ e 5 edições de ´Nível Especial´ (Pré-

Profissional). Lembrando que o Ranking NSB sempre levará como base o número de Etapas de ´Nível 

Profissional´ REALIZADAS pelo NSB + o número de Etapas de ‘Nível Especial´ DISPUTADAS pelo atleta 

(considerando também os descartes para a obtenção da ´Média Final´. 

Descarte e Divisor: 

Após ser conhecido o ´Número Base´, o NSB irá conceder um Descarte de 20% para todos os jogadores. 

Então, neste  exemplo,  cada atleta poderá descartar 2 piores resultados (20%) do Nível Profissional + 

(20%) das Etapas que ele participou de Nível Especial . 

DIVISOR : No exemplo acima, se o jogador participou de TODAS as etapas o divisor será 8 (Profissional) + 

4 (Especial) = 12. 

 Quando 20% der um número não inteiro, o arredondamento obedecerá o seguinte critério:  

- Se o decimal estiver entre [0,01 a 0,50] será arredondado para 0 (zero). Exemplo: (2 Etapas x 

20% = 0,4) ... Descarte = 0,0 (zero).  

- Se o decimal estiver entre [0,51 a 0,99] será arredondado para 1 (hum). Exemplo: (3 Etapas x 

20% = 0,6) ... Descarte = 1,0 (hum).  
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DÚVIDAS 

Porque o atleta poderá descartar 20% das Etapas de Nível Profissional e Especial? 

O NSB concede uma margem de 20% para que o atleta que, por exemplo, tenha uma pequena lesão ou 

algum problema pessoal, não seja prejudicado na corrida do ranking anual e até mesmo para cada um 

ter a opção de refugar um resultado ruim.  

Porque existe um  ' divisor' para Nível Profissional e outro para Nível Especial ? 

O NSB entende que as Etapas de Nível Profissional (10k,15k e 20k, etc) serão disputadas a nível nacional 

e que as mesmas, na maioria das vezes, serão disputadas entre o mesmo grupo de jogadores. Já as 

Etapas NSB_3k, serão disputadas regionalmente onde os jogadores de diferentes partes do país muito 

provavelmente não se enfrentam e por isso não servem como referência nacional. 

Qual o objetivo da inclusão das Etapas NSB_3k no Circuito uma vez que serão disputadas por atletas 

de nível inferior? 

O NSB classifica a Etapa NSB_3k como fundamental para o circuito uma vez que a mesma 

dará a oportunidade do atleta amador de 1 Classe dar o primeiro passo e ingressar no Ranking 

Profissional Brasileiro e com isso conseguiremos ter uma massificação de atletas de alto rendimento,  o 

que irá fortalecer a modalidade. Outro fator importante é que essa Etapa funcionaria como uma divisão 

de acesso para aqueles atletas juvenis de destaque que pretendem seguir a carreira profissional. 

Haverá algum benefício para atletas que jogam o Circuito Internacional (PSA ou WSF) ? 

O NSB concederá descartes extras para o atleta que comprovar participação num torneio PSA ou WSF 

(seja no Brasil ou não). Esse descarte extra será válido somente para os torneios NSB que sejam 

disputados entre uma semana antes e uma semana depois do Torneio PSA que o atleta disputou.  

O atleta que optar por esse ´descarte extra´ em função dos Torneios PSA, poderá usufruí-lo em até, no 

máximo, mais 20% além dos 20% que todos já possuem. Ou seja, atletas que jogam o Circuito 

Internacional (PSA) poderão ter um total de 40% de descartes, mas para ter validade o atleta terá que 

comprovar ter participado do Torneio PSA ou WSF dentro do prazo estabelecido. 

Também está incluso nesses descartes extras a participação do atleta representando a Seleção Brasileira 

(Jogos Pan Americanos, Sul Americanos e Mundial). * Será válido somente se o torneio em questão 

tenha o reconhecimento da CBS (Confederação Brasileira de Squash). 

Ou seja, todo e qualquer atleta terá que participar de no mínimo 60% do número total de etapas no NSB 

no período do ano vigente para que possa concluir sua ´Média Final´ com 100% de aproveitamento. 
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SIMULAÇÃO DO RANKING 

Exemplo: Número de Etapas Nivel Profissional REALIZADAS = (10) 

Exemplo: Número de Etapas de Nível Especial REALIZADAS = (5) 

O Divisor será 8 para quem só joga Etapas 10k e Superior  

E será 8 + x para quem joga também etapas de 3k. Sendo que X = (Etapas Disputadas – 20%) 

 

 

Exemplo 1 - Atleta que só jogou as 2 Etapas NSB_3k 

Resultados : Campeão (3k), 3/4 (3k), 

Pontos feitos: 300, 165 

Soma total: 465 - Descarte (nenhum) = 465 

Divisor: 10 (8 Profissional  + 2 Especial) 

Média final (ranking): 465/10 = 46,500. 

 

 

Exemplo 2 - Atleta que jogou as 2 Etapas NSB_3k e 2 Etapas NSB_10k 

Resultados : 5/8 (3k), 5/8 (3k), 9/16 (10k) e F.Qualy (10k) 

Pontos feitos: 100, 100, 215 e 165 

Soma total: 580 –Descarte (nenhum) = 580 

Divisor: 10 (8 Profissional  + 2 Especial) 

Média final (ranking): 580/10 = 58,000.  
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Exemplo 3 - Atleta que jogou as 5 Etapas NSB_3k e 5 Etapas NSB_10k 

Resultados : Campeão (3k), 3/4 (3k), Vice (3k), 5/8 (3k), 5/8 (3k), 9/16 (10k), F.Qualy (10k), 9/16 (10k), 

F.Qualy (10k) e F.Qualy (10k). 

Pontos feitos: 300, 165, 215, 100, 100, 215, 165, 215, 165, 165 

Soma total: 1.805 –  100 (Descarte 20% = 1 etapa de 3k) = 1.705 

Divisor: 12 (8 Profissional + 4 Especial)  

Média final (ranking): 1.705/12 = 142,083. 

 

 

Exemplo 4 - Atleta que jogou  5 Etapas NSB_10k 

Resultados :  Vice(10k), F.Qualy (10k), 9/16 (10k), 5/8 (10k) e 3/4 (10k). 

Pontos feitos: 700, 165, 215, 315, 475 

Soma total: 1.870 

Divisor: 8 (8 Profissional) 

Média final (ranking): 1.870/8 = 233,750.  

 

*** Exceção: Quando ocorrer em uma mesma etapa, um torneio de nível 3k e outro superior, o atleta 

irá contabilizar apenas o melhor resultado e fica isento de um divisor adicional (3k)*** 

 

*** Observação: atleta não presente não pontua, mesmo que estivesse pré-qualificado na chave 

principal. Ou seja, uma derrota por w.o. não lhe dará direito a pontuação. 
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CALENDÁRIO 

Exemplo de Calendário: 

 

Data limite para registro de uma etapa no Calendário Oficial NSB: 

NSB_20k – Nacional Pro e superiores: 90 dias. 

NSB_15k – Super Pro : 60 dias 

NSB_10k – Pro : 60 dias 

NSB_3k – Primeira Classe Especial : 30 dias 

 

Restrições para realização de uma Etapa do NSB: 

NSB_10k (Pro) e Superiores: não será permitido a realização de 2 ou mais etapas em uma mesma data. 

Entre a data do ´Jogo Final´ de uma etapa e início da ´Chave Principal´ da próxima etapa deverá haver um 

intervalo mínimo de 3 dias. 

NSB_3k (Primeira Classe Especial) : não há restrição para realização de etapas NSB_3k, poder ser 

disputados qualquer número de edições em uma mesma data. 

 

Status da Etapa no Calendário: 

Etapa RESERVADA : significa que o promotor já reservou a data junto ao NSB e o jogador já pode se 

programar com relação a treinamento e logística, mas não deve comprar passagem até que a etapa seja 

confirmada. 

Etapa CONFIRMADA : significa que o promotor já garantiu a realização da etapa bem como a premiação, 

então a partir deste momento o jogador já pode comprar a passagem para a cidade sede do torneio. 
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OBRIGAÇÕES DO ATLETA 

 

    Todos os atletas que participarem do Circuito NSB terão algumas obrigações que, se não cumpridas, 
serão passíveis de punição conforme as orientações abaixo: 
 

1 - Capitão: em cada etapa, um atleta será denominado o ´Capitão do Torneio´, devendo este, 

juntamente com o Promotor ser responsável pelo envio de informações (resultados, notícias) ao NSB 

até as 23h59 do dia em que a rodada ocorreu. 

          PUNIÇÃO: perda de 05% dos pontos da sua ´Média Final´ no Ranking NSB + 25% do seu prêmio               

líquido em dinheiro. *Valor será depositado na conta ´Taxa dos Jogadores´. 

2 - Arbitragem: Para o ´Primeiro Jogo´ (se houver somente uma quadra para o NSB) ou para ´Primeiros 

Jogos´ (se houverem 2 ou mais quadras para o NSB) caberá ao Promotor e/ou Capitão do Torneio 

designar um atletas para arbitrar o(s) jogo(s). Para a sequência do torneio fica acordado entre todos os 

atletas que após o término de um jogo, o jogador que for derrotado será obrigado a apitar o próximo 

(mesmo que o próximo seja somente na próxima rodada). *Caberá ao Promotor e/ou Capitão abrir 

exceções em caso de presença de um ´Arbitro Não Atleta´ ou outra situação que ocorra. 

          PUNIÇÃO: perda de até 20% dos pontos da sua ´Média Final´ no Ranking NSB + até 50% do seu 

prêmio líquido em dinheiro. *Valor será depositado na conta ´NSB´. (Ver tabela Página 41) 

3 – Clínica / Recreação : todos atletas que perderam na Primeira e Segunda Rodada terão seus nomes 

incluídos num pote onde serão sorteados 2(dois) jogadores para fazer uma ´Clínica´ e/ou uma ´Atividade 

de Recreação´ com duração mínima de 1 (uma) hora para crianças e/ou iniciantes. * O tipo de atividade 

será designado pelo ´Promotor do Torneio´ e deverá acontecer no dia da Terceira Fase da Competição.  

                 PUNIÇÃO: perda de 05% dos pontos da sua ´Média Final´ no Ranking NSB 

 

4 – Torneio Profissional Não Ofical : qualquer atleta que por ventura participar de outra liga, outra 

etapa profissional, ou qualquer torneio com benefício ou premiação em dinheiro.  

                 PUNIÇÃO: retirada do seu nome do Ranking NSB e/ou  proibição de participação em 

uma nova Etapa do NSB até o final do ano vigente. 

                 EXIBIÇÃO: o jogo exibição é permitido em qualquer lugar do território nacional, desde 

que não exceda 1 partida e/ou caracterize uma disputa ou torneio. 
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5 – Desistência: Após inscrição feita, o atleta confirma sua presença no torneio, no entanto se ele não 

puder comparecer haverá uma punição conforme a data que isso ocorra. 

 Situação 1 : Atleta informa desistência até antes da divulgação da Chave 

                 PUNIÇÃO: não haverá punição neste caso. 

               CHAVE: nenhuma situação é aplicada em virtude da desistência ser antes do sorteio. 

 

 Situação 2 : Atleta informa desistência após divulgação da Chave e 24h antes do início do 

´Qualifying´. 

                PUNIÇÃO: atleta perderá 2,5% de seu melhor resultado no ano (antes do ocorrido). 

                CHAVE: o atleta é retirado da posição original e então é feito as seguintes alterações: 

                        - Se o atleta que desistiu for ´Cabeça 1 a Cabeça 4´, haverá um novo                  

posicionamento dos “Cabeças” e um novo sorteio será realizado. 

                        - Se o atleta que desistiu for ´Cabeça 5 a Cabeça 8´, o até então “Cabeça 9” o 

substituirá e o Número 1 do ´Qualy´ passa ocupar a posição do “Anterior Cabeça 9” e 

consequentemente o ´Qualy´ terá um novo posicionamento. 

                        - Se o atleta que desistiu for ´Cabeça 9 a Cabeça 12´, o até então “N1 do Qualy” o 

substituirá e o ´Número 2 do Qualy´ passa a ser o ´Número 1 do Qualy´ e consequentemente o 

´Qualy´ terá um novo posicionamento. 

                        - Se o atleta que desistiu for do ´Qualy´ basta apenas fazer um novo 

posicionamento no ´Qualy´. 

 

 Situação 3 : Atleta informa desistência depois de 24h antes do início do ´Qualifying´.  

                PUNIÇÃO: atleta perderá 5% de seu melhor resultado no ano (antes do ocorrido) e caso 

ele esteja numa posição que ele receberia premiação em dinheiro, este valor será depositado na 

conta ´Taxa dos Jogadores´. 

                CHAVE: o atleta será mantido na posição, mas por óbvio irá beneficiar seu adversário 

com uma vitória por “w.o”. 

 Casos em que o atleta será absolvido da punição:  

                 - Lesão desde que comprovado por atestado médico e exame; 

                 - Acidente desde que comprovado por Boletim de Ocorrência; 

                 - Morte de familiares; 

    Obs: Observar nos casos acima se a regra `Perdedor da Sorte´ pode ser aplicada.           

 

6 – TOP 10 : Todo atleta que conquistar uma posição entre os 10 melhores do Ranking NSB deverá 

enviar uma foto para o NSB no formato exigido pela organização.  

                 PUNIÇÃO: não haverá punição neste caso, no entanto o atleta ficará sem sua exposição 

pessoal nos canais de comunicação do NSB. 
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7 – Canal do Atleta: todo atleta participante do NSB desde já concorda que o Canal Oficial de 

Comunicação do NSB é o Site Oficial (www.novosquashbrasil.com.br), ou seja, toda e qualquer notícia, 

penalidade, atualização de calendário, premiação, cancelamentos, etc será postado no site e sendo 

assim o atleta não poderá alegar que não foi comunicado sobre qualquer aspecto do circuito. 

      EXEMPLO 1: o atleta que perdeu o prazo da inscrição não poderá alegar que não foi 

avisado que a inscrição acabaria dia “X”.   

                              EXEMPLO 2 : digamos que no calendário tenhamos uma “Etapa Reservada” e antes do 

prazo permitido (30 dias do início do torneio) o promotor cancele sua etapa. Neste caso o atleta não 

poderá requerer nenhum ressarcimento sobre uma possível passagem que tenha sido comprada. 

 

8 – Imagem : todo atleta que participar de qualquer etapa do NSB concorda que sua imagem seja usada 

nos materiais e canais de comunicação do Circuito Profissional Brasileiro (cartazes, banners, vídeos, site, 

redes sociais, etc). 

 

9 – Indisciplina em Quadra : todo atleta participante do NSB seja como jogador ou como árbitro deverá 

ter uma conduta profissional durante os jogos. Não serão aceitos comportamentos ofensivos, mal 

educados ou de qualquer natureza que não seja condizente com a harmonia do ambiente .  

                 PUNIÇÃO: a punição será conforme o grau da situação ocorrida, podendo variar desde 

uma punição de grau leve (advertência, perda de 5%, 10% na pontuação),  também uma punição 

de grau médio (perda de % de pontuação + % da premiação) e até mesmo punições mais 

rigorosas como suspensão de algumas etapas e até mesmo exclusão do circuito. Essa decisão 

ficará a cargo da diretoria CBS e NSB; 

 

9 – Comportamento Extra Quadra : todo atleta participante do NSB mesmo fora das quadras deverá ter 

um comportamento exemplar. Qualquer tipo de mal comportamento de um atleta relatado pelo 

promotor nas dependências que envolvem o torneio  (clube, academia, hotel, confraternização) estará 

sujeito a penalidade. Cabe aqui também as situações onde o próprio atleta é o promotor. 

                 PUNIÇÃO: a punição será conforme o grau da situação ocorrida, podendo variar desde 

uma punição de grau leve (advertência, perda de 5%, 10% na pontuação),  também uma punição 

de grau médio (perda de % de pontuação + % da premiação) e até mesmo punições mais 

rigorosas como suspensão de algumas etapas e até mesmo exclusão do circuito. Essa decisão 

ficará a cargo da diretoria CBS e NSB; 

 

 

11– Outros : qualquer outra situação não prevista neste documento, ficará a cargo da ´Diretoria do NSB´ 

decidir qual será a conduta e/ou penalidade para o atleta em questão.  

 

 

http://www.novosquashbrasil.com.br/
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BENEFÍCIOS AO ATLETA 

 

    Todos os atletas que participarem do NSB terão alguns benefícios e os mesmos por sua 
vez serão oferecidos por meritocracia conforme itens abaixo: 
 
Convocação Seleção Brasileira : os atletas que serão convocados para participar das competições que 
envolvem a Seleção Brasileira da CBS (Mundial por Equipes, Jogos Pan Americanos, Pan Americano de 
Squash e Sul Americano de Squash) serão escolhidos através do Ranking NSB.  Ou seja, se por exemplo, 
para o Campeonato Mundial por Equipes, o Brasil necessite levar 5 atletas na delegação, esses serão 
representados pelo Número 1, 2 ,3, 4 e 5 respectivamente do “Ranking NSB” atualizado no mês da 
convocação. 

 A definição dos atletas que jogarão simples ou duplas ficará a cargo do Diretor de Seleções da CBS. 
Somente o ´Atleta Reserva” já será pré-definido como sendo o pior classificado no Ranking NSB; 

 Caso o atleta não possa participar seja por qual motivo for, será chamado o atleta na posição 
seguinte do “Ranking NSB” até que a equipe se complete; 

 Sul Americano de Squash – A Confederação Brasileira de Squash se reserva o direito de (somente 
nessa competição que ocorre anualmente), escolher o melhor Atleta Juvenil para participar da 
Seleção como “Atleta Reserva”; 
 

Taxa de Jogadores: a cada torneio registrado o NSB irá arrecadar uma “Taxa de Jogador” a qual 
gradativamente irá  se acumulando e quando o montante for favorável o mesmo será revertido aos 
próprios jogadores durante o Circuito. Ficará a cargo do NSB decidir pra quem irá esse “ bônus extra” que, 
por exemplo, poderá ser distribuído das seguintes formas: 

 Dividir de forma escalonada para os primeiros colocados do ranking; 
 Contribuir para aumentar a premiação de uma etapa qualquer; 
 Fazer uma ação envolvendo habilidade em uma etapa qualquer e premiar os melhores; 
 Outras ações, de qualquer natureza em uma etapa qualquer pré-definida pelo NSB. 

 
Bolsa Atleta: caso haja uma parceria da Confederação Brasileira de Squash com o Governo Federal e haja 
o benefício do “Bolsa Atleta” ou outro produto ofertado pelo governo, o mesmo sempre será oferecido 
para os atletas melhores classificados no “Ranking NSB”. 
 
Chave: todos os “Cabeças de Chave” serão definidos pelo “Ranking NSB”. 

 A exceção ficará apenas e somente para a Primeira Etapa do Circuito onde os cabeças serão 
definidos pela diretoria da CBS. A partir da ´Segunda Etapa´ seguirá pelo “Ranking NSB”.  
 

Filiação: Não haverá Taxa de Filiação para os atletas. Todo atleta que participar de qualquer etapa do NSB 
estará automaticamente filiado e consequentemente inserido no ranking. 
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CUSTO DE UMA ETAPA PARA O PROMOTOR 

 

Circuito NSB Feminino: 
 

 

Nível - 1ª Classe Especial 

NSB_3K = R$ 1.000,00 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 500 

Campeã = R$ 150 

Vice = R$ 100 

3/4 = R$ 65 

5/8 = R$ 30 

Hotel = Não é obrigatório 

Confraternização = Bônus de R$ 1.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 1.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Nível - Pro 

NSB_10K = R$ 2.500,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 2.000 

Campeã = R$ 700 

Vice = R$ 400 

3/4 = R$ 250 

5/8 = R$ 100 

Hotel = Bônus de R$ 1.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

2 Diárias (Sex-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 1.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 5.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Nível – Super Pro 

NSB_15K = R$ 3.500,00 + Hotel 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 3.000 

Campeã = R$ 1000 

Vice = R$ 600 

3/4 = R$ 400 

5/8 = R$ 150 

Hotel = Bônus de R$ 1.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

2 Diárias (Sex-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 2.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Super Pro = Bônus Extra de R$ 2.000 

Bônus ganho por realizar um Super-Pro 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 6.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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NSB_20K = R$ 5.500,00 + Hotel 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 5.000 

Campeã = R$ 1400 

Vice = R$ 1000 

3/4 = R$ 500 

5/8 = R$ 250 

9/16 = R$ 75 

Hotel = Bônus de R$ 2.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 2.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional Pro = Bônus Extra de R$ 3.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional Pro 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 7.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Nível – Nacional 25 

NSB_25K = R$ 7.500,00 + Hotel 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 7.000 

Campeã = R$ 2000 

Vice = R$ 1400 

3/4 = R$ 700 

5/8 = R$ 350 

9/16 = R$ 100 

Hotel = Bônus de R$ 2.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 3.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 25 = Bônus Extra de R$ 4.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 25 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 8.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Nível – Nacional 35 

NSB_35K = R$ 10.500,00 + Hotel 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 10.000 

Campeã = R$ 2800 

Vice = R$ 2000 

3/4 = R$ 1000 

5/8 = R$ 500 

9/16 = R$ 150 

Hotel = Bônus de R$ 2.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 4.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 35  = Bônus Extra de R$ 8.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 35 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 10.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Nível – Nacional 50 

NSB_50K = R$ 18.500,00 + Hotel 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 18.000 

Campeã = R$ 5000 

Vice = R$ 3600 

3/4 = R$ 1800 

5/8 = R$ 900 

9/16 = R$ 275 

Hotel = Bônus de R$ 2.500 

Obrigatório para 8 atletas 

4 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 5.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 50 = Bônus Extra de R$ 12.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 50 

Circuito Feminino = Bônus Especial de R$ 12.000 

Bônus temporário Especial p/ o Circuito Feminino 
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Circuito NSB Masculino: 

 

 

Nível - 1ª Classe Especial 

NSB_3K = R$ 1.500,00 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 1.000 

Campeão = R$ 250 

Vice = R$ 200 

3/4 = R$ 135 

5/8 = R$ 70 

Hotel = Não é obritatório 

Confraternização = Bônus de R$ 1.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Bônus Especial de R$ 500 

Bônus Especial p/ 1 Classe Especial Masculina 
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Nível - Pro 

NSB_10K = R$ 6.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 5.500 

Campeão = R$ 1.600 

Vice = R$ 1.100 

3/4 = R$ 550 

5/8 = R$ 275 

9/16 = R$ 75 

Hotel = Bônus de R$ 3.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Sex-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 1.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

 

 

 



                    

 

 

 

23 

MANUAL DO CIRCUITO PROFISSIONAL BRASILEIRO DE SQUASH 

 

Nível – Super Pro 

NSB_15K = R$ 8.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 7.500 

Campeão = R$ 2300 

Vice = R$ 1500 

3/4 = R$ 750 

5/8 = R$ 350 

9/16 = R$ 100 

Hotel = Bônus de R$ 3.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 2.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Super Pro = Bônus Extra de R$ 2.000 

Bônus ganho por realizar um Super-Pro 
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NSB_20K = R$ 11.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 10.500 

Campeão = R$ 3.000 

Vice = R$ 2.000 

3/4 = R$ 1.050 

5/8 = R$550 

9/16 = R$ 150 

Hotel = Bônus de R$ 4.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 2.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional Pro = Bônus Extra de R$ 3.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional Pro 
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Nível – Nacional 25 

NSB_25K = R$ 14.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 13.500 

Campeão = R$ 3.800 

Vice = R$ 2.600 

3/4 = R$ 1.350 

5/8 = R$700 

9/16 = R$ 200 

Hotel = Bônus de R$ 4.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 3.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 25 = Bônus Extra de R$ 4.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 25 
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Nível – Nacional 35 

NSB_35K = R$ 19.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 18.500 

Campeão = R$ 5.200 

Vice = R$ 3.300 

3/4 = R$ 1.800 

5/8 = R$1000 

9/16 = R$ 300 

Hotel = Bônus de R$ 4.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 4.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 35  = Bônus Extra de R$ 8.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 35 
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Nível – Nacional 50 

NSB_50K = R$ 29.000,00 + Hotel 

 

Taxa de Registro = R$ 500 

Taxa NSB = R$ 250 

Taxa Jogadores = R$ 250 

Premiação = R$ 28.500 

Campeão = R$ 8.000 

Vice = R$ 5.000 

3/4 = R$ 2.750 

5/8 = R$ 1.500 

9/16 = R$ 500 

Hotel = Bônus de R$ 4.000 

Obrigatório para 16 atletas 

8 quartos duplos (mínimo) 

3 Diárias (Qui-Dom) 

Padrão Mínimo 3 Estrelas 

Confraternização = Bônus de R$ 5.000 

Almoço / Jantar / Coquetel 

Nacional 50 = Bônus Extra de R$ 12.000 

Bônus ganho por sediar o Nacional 50 
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Resumo Final NSB  
Custo Mínimo para o Promotor 

 

 

Tabela – Valores / Nível 

 

 
 

LEGENDA:  

 Custo Mínimo da Etapa considerando ´Registro + Premiação´; 

 Premiação variável até o valor máximo dentro do mesmo nível; 

 Bônus dado conforme benefícios e nível de torneio; 

 Bônus Especial concedido para o Circuito Feminino; 

 Valor Total do Torneio considerando ´Registro + Premiação + Bônus´; 

BÔNUS: 

O Bônus NÃO representa o ´Custo do Benefício´ que é dado e SIM representa o “Valor Ganho” por estar 

dando aquele benefício. Exemplo: não importa se num torneio NSB_10k o promotor gastar R$500 ou 

R$1.500 com o “Coquetel de Confraternização”, em qualquer situação ele receberá o Bônus de R$1.000. 
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BÔNUS ESPECIAL - QUADRA DE VIDRO 

O NSB concede um upgrade para os promotores que utilizarem uma “Quadra de Vidro”                                

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

BÔNUS ESPECIAL - BRASILEIRÃO 

O NSB concede um upgrade de 1 (hum) nível para os promotores que sediarem o 

´Campeonato Brasileiro de Squash´ que ocorre no final de cada ano.                                
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OBRIGAÇÕES DO PROMOTOR 

Orientações Gerais 

  REGISTRO: Pagar Taxa de Registro até a data limite pré definida no ítem “Calendário”; 
        - Caso até o término da etapa, o  ´Registro´ não tenha sido efetivado, o NSB não contabilizará os 
pontos dos jogadores; 

 
 CANCELAMENTO: caso o promotor cancele sua etapa após ela ter sido CONFIRMADA, ele será 

obrigado a ressarcir o atleta que por ventura tenha comprado uma passagem para deslocamento 
até a etapa que até então seria realizada e mesmo assim fica obrigado a pagar o REGISTRO. 
- Exceção: quando uma etapa é cancelada por falta de número mínimo de atleta inscritos, o 
promotor não precisa ressarcir ninguém e ainda sim, sua Taxa de Jogador será devolvida. 

 
  PREMIAÇÃO: Garantir 50% do Valor da Premiação em até no máximo 30 dias do início do 

torneio; 
 - Caso o torneio seja cancelado por parte do promotor após o prazo de 30 dias do início do 
torneio este valor será destinado a conta “Taxa de Jogadores”. 

 
 HOTEL: a responsabilidade perante ao hotel (pagamento, passar a lista de nomes, acomodação, 

etc) é de total responsabilidade do promotor do evento. O NSB não tem nenhuma relação com a 
operação. 
 

 RESULTADOS: Atualizar e informar o NSB sobre a evolução do torneio com informações como 
resultados dos jogos dentro do prazo de no máximo até as 1h do final de cada jogo. 
 

 FOTO: Fornecer ao NSB no mínimo uma foto oficial que representa o torneio que será enviada 
ao NSB antes do início do torneio e uma foto oficial da premiação final com os campeões. 
 

 VIDEO: fornecer ao NSB os principais vídeos referente tanto aos jogos quanto ao ambiente do 
local onde está sendo disputado a etapa. 

 
 ENTREVISTA: o NSB exige que no mínimo uma breve entrevista com o campeão seja feita, mas 

incentiva ao promotor mais entrevistas com outros jogadores e personalidades presentes. 
 

 BOLAS: o promotor deverá fornecer as bolas para o jogos. (Cada jogo uma bola nova). 
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Modelo de Chave NSB 

O promotor deverá seguir os 2 modelos de chave abaixo: 

Modelo Tipo 1 

 

Legenda para formação da Chave NSB: 

N1   = Número 1 atual do ranking NSB; 

N2   = Número 2 atual do ranking NSB; 

3/4   = Número 3 ou 4 do ranking NSB (sorteio de posições); 

5/8   = Número 5,6,7 ou 8 do ranking NSB (sorteio de posições); 

9/12 = Número 9,10,12 ou 12 do ranking NSB (sorteio de posições); 

Qualifier = Atletas que jogarão o ´Qualy´ (posição pré-definida conforme ranking); 

Tamanho da Chave NSB: 

16   = 12 jogadores na Chave Principal + 16 jogadores no “Qualyfing” (máximo); 

32*   = 24 jogadores na Chave Principal + 32 jogadores no “Qualyfing” (máximo); 

 O Formato 32 está sujeito a aprovação do NSB ( Brasileirão ou situação necessária) 
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Modelo Tipo 2 

 

 Qual ´Modelo de Chave NSB´ deverá ser usado? 

NSB_20k – Nacional Pro e Superiores: Obrigatório usar ´Modelo Tipo 1´; 

 

NSB_15k – Super Pro : Facultativo usar ´Modelo Tipo 1 ou 2´; 

 

NSB_10k – Pro : Facultativo usar ´Modelo Tipo 1 ou 2´; 

 

NSB_3k – Primeira Classe Especial : O promotor poderá usar os critérios de ranking e modelo de chave 

da federação local que estará sediando a etapa; 

 

 O sorteio da chave será responsabilidade do NSB. 

 Para casos de desistência de atletas VER item ´Obrigações do Atleta´ (Desistências). 

Atleta Local = O Promotor terá direito a ´3 Atletas Locais´ que serão inseridos no “Qualyfing” 

independente de ter ou não ranking para participar do mesmo. Com relação a posição na “Chave do 

Qualy”, como eles supostamente não tem ranking, preencherão as últimas 3 posições respectivamente 

na ordem oferecida pelo próprio promotor. 

TAMANHO MÍNIMO: para ser validada uma etapa, temos que ter no mínimo 8 atletas inscritos. 
 

INSCRIÇÃO: não será aceita nenhuma inscrição após a data estabelecida em calendário; 

*Exceção: se tivermos menos de 16 atletas inscritos, será permitido inserir novos atletas, desde que seja 
feito até um dia antes da chave ser divulgada ou até que se complete 16 (o que ocorrer antes). 
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QUALIFYING 
 

NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS : para a disputa do “Qualifying” teremos sempre o número 
máximo de 16 atletas participando onde eles serão divididos em duas rodadas; 

 
DIVISÃO: quando tivermos o número máximo de 16 participantes, todos os  atletas deverão 

jogar a PRIMEIRA RODADA (Q1), caso não, aqueles melhores classificados (de acordo com o número 
necessário) precisarão estar presentes somente no horário pré-definido para SEGUNDA RODADA (Q2). 

* Exemplo: temos 21 atletas inscritos no torneio.  Neste caso teríamos a seguinte divisão: 
                                - 12 atletas diretamente na chave principal; 
                                - 7 atletas para a SEGUNDA RODADA (Q2) do Qualifying; 
                                - 2 atletas para a PRIMEIRA RODADA (Q1) do Qualifying; 
 

               CONCLUSÃO: no exemplo acima, o vencedor entre os 2 atletas da ´Primeira Rodada´ se 
juntarão aos outros 7 pré-classificados para a disputa da `Segunda Rodada´. Após os 4 jogos realizados 
teremos definido os ´4 Vencedores´ que se juntarão aos 12 da Chave Principal. Em caso de ausência, o 
jogador que passará de fase será sempre o melhor classificado no Ranking NSB; 
 
                HORÁRIO: ambas as rodadas do qualyfing terão horário pré-definidos de presença dos atletas 
independente do horário do jogo. Imediatamente (1 segundo) após o horário pré- estabelecido, 
aquele que estiver ausente estará automaticamente desclassificado do torneio. 
 

              * Exemplo: se a Primeira Rodada estiver pré-definida para as 14h00, TODOS os atletas 
pré-classificados para sua disputa deverão estar presentes. Mesmo que após definição dos confrontos, 
seu jogo seja o segundo ou terceiro da rodada em questão. 

 
              * OBS.1:  Jogadores Pré-Classificados para o Q2, não tem necessidade de estar presente 

neste horário do Q1, no entanto aplica-se as mesmas condições para o horário pré-definido para o Q2. 
 
              * OBS.2: Para a SEGUNDA RODADA  do Qualifying, TODOS os jogadores serão novamente 

submetidos a regra da presença no horário pré-determinado, ou seja, mesmo aqueles que vieram da 
PRIMEIRA RODADA, onde lá estiveram presentes no horário correto, novamente terão que cumprir os 
mesmos critérios. 

 
   PERDEDOR DA SORTE: existe um caso em que o jogador que tenha perdido o jogo na 

PRIMEIRA RODADA do Qualyfing poderá se classificar para a chave principal: 
 
               * Exemplo com 2 atletas no Q1 e 7 atletas no Q2: após o jogo entre os 2 atletas do Q1, 

somente o vencedor estará classificado para o Q2. Mas digamos que ao chegar o horário de disputa do 
Q2, somente 3 atletas estejam presentes. Neste caso, o jogador perdedor da primeira rodada (SE 
ESTIVER PRESENTE NO HORÁRIO) será considerado o PERDEDOR DA SORTE e estará classificado para a 
Chave Principal.  

              * Obs.: essa regra (Perdedor da Sorte) só será aplicada quando não tivermos o número 
necessário para completar a Chave Principal. 



                    

 

 

 

34 

MANUAL DO CIRCUITO PROFISSIONAL BRASILEIRO DE SQUASH 

KIT DO PROMOTOR 
Comunicação Visual 

 
 

O promotor será obrigado a usar o ´Kit do Promotor´ que será fornecido pelo NSB no ato do 
pagamento do Registro de sua Etapa. Nesse kit o promotor receberá todas as artes dos materiais de 
comunicação visual que será usado em seu torneio. São eles: 

- arquivo para confecção da lata da quadra principal; 
- arquivo para confecção do backdrop (usado para premiação, fotos e entrevistas); 
- arquivo para confecção das camisetas que serão feitas pelo promotor; 
- arquivo com todas as variações do logos do NSB para serem usados em outros materiais 

como troféus, banners, cartazes, etc. 
 
Confira abaixo os modelos desses materiais fornecidos pelo NSB: 

 
 Todas as variações de logos do Novo Squash Brasil: 

 

 
 

 
 
 

O promotor poderá usar o formato que quiser em outros materiais como troféus, banners e 
cartazes. 
 

 Caso a CBS e/ou o NSB solicite, o promotor deverá inserir, em alguns materiais de comunicação 
visual, os Patrocinadores Oficiais do Circuito NSB (quantidade e tamanho à combinar). 
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 Lata da quadra principal que será disputada a Categoria Profissional: 
 

 

 
 

O espaço onde está escrito “Nome do Torneio” ficará livre para o promotor usar da forma que lhe for 

conveniente atendendo patrocinadores ou a própria sede da etapa. 

 

 

 

 Caso a CBS e/ou o NSB solicite, o promotor deverá inserir, na lata, os Patrocinadores Oficiais do 
Circuito NSB (quantidade e tamanho à combinar). 
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 Back Drop:  

 

 

 

O tamanho deverá ter as dimensões mínimas de 3m(largura) x 2m(altura) e as logos do NSB e da 

CBS deverão ser dispostas conforme modelo acima. 

 

 

 

 

 

 Caso a CBS e/ou o NSB solicite, o promotor deverá inserir, no backdrop, os Patrocinadores Oficiais 
do Circuito NSB (quantidade e tamanho à combinar). 
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 Camisa NSB:  

 

 

 

 

 

 

Será obrigatório por parte do promotor inserir as logos oficiais da CBS e do NSB nas camisetas do 

torneio. O NSB sugere que sejam inseridas nas mangas (conforme modelo acima), mas fica o promotor 

livre para adaptar a situação que achar melhor desde que com consentimento da diretoria NSB. 

 

 Caso a CBS e/ou o NSB solicite, o promotor deverá inserir, na camiseta, os Patrocinadores Oficiais 
do Circuito NSB (quantidade e tamanho à combinar). 
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OBRIGAÇÕES DO NSB 

 

 

Orientações Gerais 

 

 

 

 TAXA DE JOGADORES: receber, contabilizar e divulgar o destino da “Taxa de Jogadores”; 
 

 INSCRIÇÃO: Receber e divulgar as inscrições dos atletas; 
 

 CHAVE: elaborar a chave e enviar para o promotor; 
 

 COMUNICAÇÃO VISUAL: fornecer todos os arquivos ao promotor; 
 

 RANKING: atualizar e divulgar o ranking todo dia 01 de cada mês; 
 

 CALENDÁRIO: incluir e divulgar novas etapas nos canais oficiais de comunicação; 
 

 PUNIÇÕES: punir e divulgar a situação quando ocorrer; 
 

 PATROCINADORES: o fornecimento e emissão de nota fiscal para qualquer patrocinador de 
qualquer etapa do circuito será de total responsabilidade do promotor do evento. A CBS e o 
NSB não tem responsabilidade nenhuma sobre a viabilidade e o relacionamento entre 
patrocinador e sede da etapa. 
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Placar Eletrônico 

 

 Placar Eletrônico: o placar eletrônico não será obrigatório; 

 

 
 

 

Caso algum promotor tenha a intenção de aprimorar a qualidade de exposição de sua etapa 

junto ao público presente, o NSB irá fornecer o software oficial e o treinamento para sua 

utilização do placar eletrônico, mas cabe ao promotor providenciar os equipamentos que são 

essenciais para o seu funcionamento. São eles: 

 

- Tela de tamanho mínimo de 40 polegadas; 

- Computador para instalação do software; 

- Sistema de som para divulgação dos placares e informações para o público; 

- Cabos e acessórios que se fazem necessário para instalação; 
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Transmissão dos Jogos 

 

 

 Transmissão Ao Vivo:  

 

O NSB incentiva ao promotor transmitir os jogos de sua etapa.  

 

 

 
 

Com uma conexão básica já possível a realização da transmissão via Facebook para que as 

pessoas acompanhem os jogos através de seus próprios smartphones acessando a Página Oficial 

do NSB. 

 

 

Consulte-nos para mais informações !!! 
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ARBITRAGEM 

 
      No Novo Squash Brasil todo jogador derrotado é obrigado a arbitrar a próxima partida do torneio em 

curso independente de quem seja o jogo. Se o mesmo se recusar a desempenhar a função de árbitro 

será punido. (Ver punição abaixo) 

 

      Importante lembrar que o jogador não poderá optar qual partida ele quer apitar e sim deverá seguir 

os dois modelos abaixo, conforme a situação de 1 ou 2 quadras usadas no torneio: 
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Punição: 

O atleta derrotado que não apitar o jogo pré-estabelecido será multado em: 

- R$100,00 ou 10% da premiação (qual for maior). 

Este valor será dividido em (50% para o Promotor e 50% para o NSB). 

 

 Observação: caso o jogador punido se encontre numa fase sem premiação e se recuse a pagar a 

multa o NSB poderá retirar até 20% de sua melhor pontuação em etapas anteriores. 

 

 Exceção: se o jogador derrotado apresentar outro árbitro para apitar em seu lugar, o mesmo 

será absolvido de punição, no entanto, neste caso, os jogadores do jogo terão que aceitar o 

árbitro escolhido para livrar o jogador da multa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contato 

 
Qualquer outra ocorrência seja da ordem técnica ou comercial que 

aconteça e não esteja prevista neste “Manual” ficará a cargo da diretoria do NSB 

seguir a conduta que melhor se enquadre ou se aplique ao fato em questão. 

Para maiores esclarecimentos entre em contato conosco através dos canais 

de comunicação abaixo: 

 

                                         

 

www.novosquashbrasil.com.br 

www.facebook.com/novosquashbrasil 

 (41) 9933-8146 Alexandre Bulyk 

 

http://www.novosquashbrasil.com.br/
http://www.facebook.com/novosquashbrasil

