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Torneio: Competição de tênis tem objetivo de aprimorar as técnicas do jogo
e confraternizar os amantes do esporte

Resende promove torneio de tênis
Publicado em 14/09/2014, às 18h26  
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Resende

Anualmente, acontece na região das Agulhas Negras, o Circuito Resendense de tênis. O
evento, que atrai tenistas de toda a região Sul Fluminense, é dividido em quatro etapas.
Cada etapa é coordenada por um instrutor e realizada em um local específico. Esta 4ª
etapa já está acontecendo e se estenderá até o dia 21 deste mês, será realizada no Clube
Campestre Casa da Lua e será coordenada pelos instrutores Jorge Guimarães e Raphael
Tumang.

Não há restrição para a participação. O Circuito é voltado para toda a região Sul
Fluminense. Qualquer tenista amador pode participar. O importante é que a pessoa
entenda as funcionalidades do jogo, as regras e saiba como jogar. O evento é aberto ao
público, qualquer um pode assistir ao torneio. A organização desse projeto é formada por
um grupo de instrutores de tênis de Resende com o apoio de patrocinadores.

O Circuito Resendense 3CORP de Tênis 2014 é uma competição de tênis amador e é
dividido em cinco torneios e dividido por níveis/categoria, que são: masculina, feminina e
infantil. A categoria de adulto inicia na A e vai até E. Os tenistas sobem de categoria de
acordo com a sua performance no jogo. Os três primeiros tenistas de cada categoria que
se destacarem no ranking geral, ou seja, no final de todos os torneios, sobem de categoria.
Da mesma forma, funciona com a categoria infantil, porém os jogos são divididos por
idade.

De acordo com o instrutor Raphael Tumang, o Circuito de Tênis em Resende surgiu em
2009 por sugestão de um pai de aluno. Em seguida, um grupo de instrutores se reuniu e
criou a Associação Resendense de Tênis (ART). A associação, sem fins lucrativos, tem por
finalidade desenvolver o Tênis na região, formar novos atletas, aprimorar as técnicas do
jogo e confraternizar os praticantes e admiradores do esporte. Hoje, Resende apresenta
cerca de mais de 500 praticantes de Tênis e uma infraestrutura de 21 quadras, sendo 11
quadras de saibro e 10 quadras rápidas.

Ano passado, a 3CORP patrocinou apenas um torneio, mas percebendo a importância do
evento para o esporte e a sociedade, a 3CORP aprovou o projeto para patrocinar o circuito
completo em 2014.

- Acreditamos no evento e queremos impulsionar o desenvolvimento de novos talentos, em
especial das crianças e jovens que participam - afirma o presidente da 3CORP Giuseppe
Forestiero, que também é tenista e participará do Circuito.

Objetivo do torneio

De acordo com o CEO da 3CORP Technology, Giuseppe Forestiero, que também é
tenista, a principal proposta do evento é impulsionar o desenvolvimento de novos talentos,
em especial das crianças e jovens que participam.

A 3CORP, empresa sinônimo de inovação no segmento de TI e Telecom, patrocina pelo 2º
ano consecutivo o Torneio Circuito Resende de Tênis. Para Cristiane Leal, responsável
pelo marketing da 3CORP Technology, o investimento em eventos deste gênero é
aconselhável a todas as empresas, pois, além de contribuir com o esporte, a empresa
expõe sua marca associando a saúde, atividades positivas.
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A 3CORP é bastante incentivadora do esporte. Além deste Circuito em Resende, a
empresa também patrocina uma Copa de Tênis que acontece anualmente em Brasília e o
time do Bauru Basket, em São Paulo.

Sobre a 3CORP

A 3CORP Technology é uma empresa brasileira que está há mais de 10 anos no mercado
e é voltada para a entrega das melhores e mais avançadas soluções de Infraestrutura de
TI & Telecom como Data Center, Desktop Cloud, Servidores e Storages, Telefonia IP,
Videoconferência, entre outras. A 3CORP atua como Value Added Partners da Huawei
Enterprise e Premium Business Partner da Alcatel-Lucent.

A empresa possui uma gama diversificada de clientes nos segmentos financeiros, de
governo, indústrias, hotéis, hospitais, serviços e conta com uma equipe de profissionais
altamente qualificados nas áreas comercial, técnica e de desenvolvimento voltadas a criar,
prover, implementar e dar suporte de acordo com a necessidade dos clientes.

Com atuação nacional, a 3CORP está com sua sede em Resende, RJ, desde 2011, onde
funciona toda parte de Logística, Centro de Distribuição, Laboratório Técnico, Central de
Atendimento, NOC (Atendimento Remoto), Administração Geral e conta com filiais em São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O 4º Torneio teve início na semana passada e segue até o dia 21 de setembro, domingo,
sempre a partir das 8 horas da manhã. Este torneio está sendo realizado no Clube
Campestre Casa da Lua, localizado na Rua Professor Chryso Fontes, nº 163, na Casa da
Lua, em Resende. O 5º torneio acontecerá entre os dias 1º e 12 de outubro, no clube
CIMAN, Resende.

 

 

Imprimir E-mail

 

0 comentario(s)
Sem comentários postados
 

* Nome: * E-mail:

Telefone:  

  

* Comentário:  

Declaro expressamente que li as Condições Gerais 
e aceito seus termos de forma integral. 

 Enviar


