
PRÓLOGO

O Tênis Clube Santa Cruz, fundado em 09 de janeiro de 1910, com sede na Rua

Osvaldo Cruz, nº 511, CNPJ 95.441.325/0001-16, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, é

uma associação de direito privado, de natureza civil, sem fins econômicos, sem distinção

de nacionalidade, credos religiosos, fins políticos ou outras distinções de qualquer

natureza, regido pelo seu Estatuto Social e Regimento Interno, vem apresentar seu

Relatório de Gestão Técnica do ano 2019.

Relatório de Gestão Técnica
2019



O ano de 2019, assim como anos anteriores, foi de muito trabalho e dedicação da

Diretoria, sempre com o objetivo de proporcionar aos associados do Tênis Clube

Santa Cruz, as melhores experiências seja na prática das modalidades esportivas

ou mesmo na área social.

A seguir, demonstramos em imagens e textos, um pouco do nosso 2019:

❖ Beach Tênis

❖ Tênis

❖ Judô

❖ Social

CONTEÚDO



O 1º Torneio de Páscoa de Beach Tennis realizado em abril, contou 
com a participação de 170 inscritos, totalizando 85 duplas nas mais 

diversas categorias. 

Os atletas foram recepcionados com café da manhã.

As crianças puderam se divertir com o Caça ao Ninho. 









Equipe Infantil do TCSC participou da 7a etapa do 
Circuito de Tênis Gaúcho realizada no último final 

de semana de agosto de 2019, nas quadras do 
Avenida Tênis Clube de Santa Maria.

A equipe comandada pelo treinador Sidnei obteve 
excelentes resultados e adquiriu muita experiência 

para as próximas etapas.



Conquistas do Departamento de Judô

O Tênis Clube Santa Cruz foi o quinto colocado na 
divisão principal e no geral do Estado ficou entre as 
60 entidades.

Além disso, o Tênis Clube Santa Cruz tem três atletas 
eleitos como destaques em suas categorias:

❖ Sub13: Flávia dos Santos
❖ Sub21: Keven Tavares
❖ Senior: Jeferson Machado.

O Tênis Clube Santa Cruz, em 2019, formou seu 
primeiro atleta Faixa Preta, Bruno Marques.

Parabéns!!



A 6º edição do Aberto de Tênis de Santa Cruz do Sul, foi
também válida pela 6ª etapa do Super Tênis RS,.

Em 2019 tivemos número recorde de inscritos, foram 190
atletas inscritos disputando as categorias Sêniores, Classes e
Infanto juvenil.







A Cabana 1 do Tênis Clube, foi remodelada, possui capacidade para 40 pessoas e pode ser reservada pelos
sócios para eventos de confraternização de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo para eventos familiares
(aniversários, casamentos, batizados, etc). Em seu interior possui TV a cabo, churrasqueira rotativa e
convencional, forno e fogão industrial, lareira, freezer e geladeira. Recentemente foi instalado ar condicionado e
sua área externa foi toda revitalizada.

Social
Bem Estar



O Tênis Clube de Santa Cruz do Sul promoveu no dia 07 dezembro, o 5º Salamitos, torneio que reuniu cerca de
200 competidores nas dependências do clube. O torneio contou com a participação de tenistas sócios e não
sócios do clube, que disputaram os troféus das diferentes categorias.
De forma simultânea, também ocorreu o Salabeach, que contou com jogos sendo disputados durante a última
semana, culminando nas finais disputadas numa bela tarde de sábado.
Parte dos valores arrecadados com as inscrições para os dois torneios fora revertida para entidades assistenciais.
Uma confraternização encerrou as atividades.

5º Salamitos


