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REGULAMENTO GERAL DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON
1. Filiação e Renovação
1.1. Entidades
A Federação Catarinense de Badminton – FCB entende por entidade: Clubes, associações, ligas
municipais, escolas particulares e públicas, projetos sociais, ou qualquer outra instituição reconhecida
como pessoa jurídica que mantenha pólos com práticas da modalidade de badminton. Qualquer
Entidade acima descrita pode filiar-se à FCB.
Para uma Entidade filiar-se/renovar-se à FCB basta preencher a ficha de Filiação da Entidade
(disponível no site da FCB), acompanhado dos seguintes documentos:
a) Estatuto Social;
b) CNPJ ;
c) Comprovante do pagamento da Taxa Anual de Filiação.
Somente as Entidades Filiadas, ou ainda, os atletas filiados de forma independente, poderão
participar dos torneios da FCB.
1.2. Atletas Independentes
Para filiar-se de forma independente, o atleta deverá entrar em contato com a FCB, preencher o
cadastro de atleta e recolher a taxa estabelecida neste regulamento.
2. Deveres
2.1. Das Entidades Filiadas
 Manter atualizado o cadastro da Entidade e de seus atletas junto à FCB.
 Recolher e pagar anualmente, sua Taxa Anual de Filiação, bem como de seus atletas até a data
estipulada na assembleia do início de cada ano.
 Aos atletas que iniciarem a prática da modalidade após esta data devem pagar a sua filiação no
ato da inscrição da sua primeira participação em campeonato no respectivo ano vigente.
2.2. Dos Atletas Independentes Filiados
 Manter atualizado o cadastro junto à FCB.
 Recolher e pagar anualmente sua Taxa Anual de Filiação;
 Deve fazer-se presente e buscar as informações pertinentes a sua participação.
3. Direitos
3.1. Das Entidades Filiadas
 Participar dos campeonatos, inscrevendo o número de atletas que desejar.
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 Participar de todas as assembleias da FCB.
 Receber apoio técnico da FCB.
 Ter acesso aos documentos de prestação de contas e atas de reuniões da FCB, quando
solicitados.
3.2. Dos Atletas Independentes Filiados





Participar dos campeonatos.
Participar de todas as assembleias da FCB.
Receber apoio técnico da FCB, quando solicitado.
Ter acesso aos documentos de prestação de contas e atas de reuniões da FCB, quando
solicitado.

4. Transferências
A transferência de atletas entre Entidades filiadas, só poderá ser feita quando for apresentada uma
carta de liberação da Entidade atual e houver concordância por escrito da FCB. Após estas exigências
serem cumpridas o atleta estará apto a representar outra Entidade.
5. Filiação
Instituições, Associações, Ligas Municipais, Escolas Particulares e Atletas Independentes pagam
Taxa de Filiação Anual.
Entidades sem fins lucrativos poderão ter isenção da taxa de filiação anual, desde que aprovado
pela diretoria da FCB.
Somente após a Entidade estar com sua filiação regularizada, poderá filiar seus atletas.
6. Atividades Esportivas
A FCB, através das entidades ou atletas independentes filiados, terá participação assegurada nas
seguintes atividades:
 Festivais de Integração
 Campeonato Estadual
 Campeonato Regional
 Campeonato Nacional
6.1. Festivais de Integração
São considerados festivais de integração aquelas atividades que congregarem jogadores de diversas
faixas etárias e níveis técnicos, que tenham o caráter de integração mais prevalente que o de
competição.
As normas elencadas neste regulamento deverão ser seguidas sempre que uma entidade optar por
realizar um festival de integração que envolva mais de uma Entidade Filiada à FCB.
Os festivais de integração não contarão pontos para o Ranking Estadual.
Nos festivais de integração caberá a entidade organizadora definir as categorias que serão
disputadas.
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Recomenda-se seguir as normas estabelecidas neste regulamento quanto à classificação de
jogadores por faixa etária e nível técnico.
As atividades de organização de estrutura, aquisição de medalhas, bem como todos os demais
cuidados necessários para a realização do evento são responsabilidade da Entidade Filiada.
A FCB, não se envolverá na organização do evento. No entanto, quando estiver envolvida mais
de uma entidade, esta deverá ser comunicada para homologar, incentivar e fiscalizar o evento.
Recomenda-se que as entidades organizadoras convidem as demais entidades, como forma de
promover a integração.
6.2. Campeonato Estadual
O campeonato estadual será dividido em quatro etapas, distribuídas durante o ano.
As entidades interessadas em sediar uma etapa do campeonato devem inscrever-se junto à FCB, até
a data estipulada e divulgada. Havendo mais de 4 interessados, será adotado o seguinte critério de
desempate:
 Disponibilidade de datas
 Localização (quantidade e distância de deslocamento de atletas)
 Quantidade de quadras disponíveis
 Outros benefícios
 Quantidade de filiados
As etapas do campeonato estadual serão organizadas em parceria entre a FCB e a Entidade que
sediará o evento. As responsabilidades serão divididas da seguinte forma:
Entidade que sediará o evento:
 Preparação do ginásio com isolamento adequado da luz solar e vento;
 Limpeza do ginásio antes, durante a após o evento;
 Instalação dos postes, redes e cadeiras de arbitragem, que podem ser cedidos pela FCB;
 Fica obrigada a entidade a viabilizar alojamento ou hospedagem com o menor custo
possível para os interessados que solicitarem juntamente nas inscrições;
 Disponibilizar água para os atletas;
 Encaminhar documento ao corpo de bombeiros esclarecendo local, data e horário do evento
para ficarem de sobreaviso.
FCB:
 Elaborar e publicar a carta convite, conforme critérios estabelecidos neste regulamento;
 Vistoriar o local do campeonato uma hora antes, e caso não esteja de acordo dar quarenta
minutos para regularização das ocorrências, caso esta não aconteça será multado em 20 %
do salário mínimo vigente;
 Receber as inscrições;
 Elaborar o quadro de horários e chaves do evento de acordo com o ranking estadual, com a
realização de sorteio público;
 Fornecer os materiais esportivos necessários para as competições, especificamente as
petecas de nylon e de pena, conforme a categoria;
 Fornecer os materiais de expediente necessários para os trabalhos da mesa e dos árbitros;
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Responsabilizar-se pela convocação da mesa e dos árbitros que trabalharão durante o evento
e custear as despesas decorrentes dessas atividades;
Disponibilizar materiais e equipe de apoio para primeiros socorros.

* A receita oriunda das inscrições é de autonomia da FCB.
6.3. Campeonato Nacional e Internacional
A participação de atletas nos campeonatos nacionais e internacionais é aberta a todos as Entidades e
atletas filiados. Os clubes devem enviar suas inscrições à FCB, que por sua vez encaminhará à CBBd.
7. Sistema de Classificação dos Atletas
A FCB classificará os atletas filiados, levando em conta a sua idade, dentro das seguintes
categorias:
 Sub-11, atleta menor de 11 anos, durante todo o ano;
 Sub-13, atleta menor de 13 anos, durante todo o ano;
 Sub-15, atleta menor de 15 anos, durante todo o ano;
 Sub-17, atleta menor de 17 anos, durante todo o ano;
 Sub-19, atleta menor de 19 anos, durante todo o ano;
 Sênior , atleta maior que 35 anos, em algum dia do ano; até idade veterana
 Veterano, atleta maior que 45 anos, em algum dia do ano;
 A,B,C,
 Principal.
7.1. Promoção e Rebaixamento
Serão promovidos para a categoria A os dois atletas melhores classificados no ranking estadual
na modalidade individual, ao final de cada ano.
Serão promovidos para a categoria B os quatro atletas melhores classificados no ranking
estadual na modalidade individual, ao final de cada ano.
Será promovido para a categoria Principal o atleta que tiver na primeira colocação no ranking
da categoria A ao final do ano.
Caso o atleta não dispute competição estadual alguma no ano, o mesmo será rebaixado para a
categoria imediatamente inferior no ano subseqüente.
Em caso de empate entre dois ou mais atletas, os critérios de desempate serão:
 Maior número de primeiras colocações em etapas estaduais no ano;
 Maior número de segundas colocações em etapas estaduais no ano;
 Maior número de terceiras colocações em etapas estaduais no ano;
 Maior idade.
8. Ranking Estadual
A FCB publicará o Ranking Estadual atualizado, 15 dias após a realização de cada etapa do
estadual.
Será elaborado Ranking Estadual nas seguintes categorias:
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Principal (SM, SF, DM, DF, DX)
Sub-19 (SM, SF, DM, DF, DX)
Sub-17 (SM, SF, DM, DF, DX)
Sub-15 (SM, SF, DM, DF, DX)
Sub-13 (SM, SF, DM, DF, DX)
Sub-11 (SM, SF, DM, DF, DX)
A,B,C (SM, SF, DM, DF, DX)
Senior (SM, SF, DM, DF, DX)
Veteranos (SM, SF, DM, DF, DX)

Para a elaboração do Ranking, serão seguidos os seguintes critérios de pontuação:
Campeonato Estadual
 1º lugar 60 pontos
 2º lugar 45 pontos
 3º lugar 30 pontos
 4º lugar 20 pontos
 5º a 8º lugar 15 pontos
 9º a 16º lugar 13 pontos
 17º lugar em diante 5 pontos
9. Carta Convite
A carta convite deverá conter:
 Título do Evento
 Data do Evento
 Horários dos Jogos
 Local dos Jogos (endereço e mapa de acesso)
 Categorias, modalidades e quantidade de modalidades a serem disputadas
 Forma de premiação
 Petecas que serão utilizadas
 Normas a respeito do uniforme
 Especificar qual regulamento será seguido
 Data, local e horário do sorteio
 Árbitro geral
 Taxa de inscrição e forma de pagamento
 Opções de alojamento
A FCB redigirá e enviará a carta convite às Entidades e Atletas Independentes com antecedência
mínima de 20 dias em relação à data do evento. As inscrições devem ser encerradas com 7 dias de
antecedência. A tabela e o quadro de horários serão publicados com até 3 dias antecedentes ao torneio.
10. Inscrições e Premiação
10.1.

Inscrições
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As inscrições em aberto serão tratadas pela FCB, esta se responsabilizará em agrupar as
inscrições que vierem em aberto sempre que possível.
Cada Entidade, através do seu representante, deverá enviar as inscrições ao e-mail determinado
na carta convite. No caso do Atleta Independente, ele próprio deverá enviar a inscrição.
O atleta deverá ser inscrito na Entidade a qual é filiado. Somente serão aceitos atletas filiados à
FCB. As inscrições deverão obrigatoriamente ser enviadas através da ficha indicada pela FCB.
Os atletas que possuírem alguma restrição de horário para competir deverão informar no ato da
inscrição. O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário em uma única vez, na data
prevista na carta convite.
Cada atleta poderá inscrever-se em até duas categorias, exceto atletas que inscreverem
exclusivamente em categorias Sub11 e Sub13, que poderão participar de três. Fica proibida a inscrição
de atletas menores de 19 anos nas categorias C, B e A. Atletas jovens poderão inscrever-se na categoria
Principal, de acordo com avaliação do seu técnico.
10.2.

Restrição de Horário

Só será permitida a restrição no ato da inscrição, para um período (exemplo: um dia à tarde ou
um dia pela manhã). A restrição poderá ser negada caso a comissão organizadora identifique que tal
restrição resultará em prejuízo a algum outro atleta ou ao andamento de alguma chave.
Caso a restrição seja negada, o atleta poderá decidir se mantém a sua inscrição no torneio.
A ausência desta informação poderá acarretar desclassificação do atleta por W.O., uma vez que
não serão modificadas as tabelas após a realização do sorteio e elaboração do quadro de horários.
Para os atletas com restrição de horário, poderá haver jogos subsequentes, sem respeitar o
tempo de descanso previsto.
10.3.

Punição Para W.O.

Caso aconteça W.O. sem justificativa de contusão, doença ou força maior (a ser julgado pelo
árbitro geral), o atleta será penalizado.
A justificativa deve ser feita até o final da reunião técnica ou durante a competição para os
casos de contusão, doença e força maior. O clube deverá enviar justificativa formal por escrito para a
FCB em até 10 dias após a competição. A penalização será a seguinte:
 Primeiro W.O. no ano:
o Multa: R$ 50,00 por categoria em que o W.O. ocorreu. A valor será destinado à FCB.
 Demais W.O. no ano:
o Multa: R$ 100,00 por categoria em que o W.O. ocorreu. A valor será destinado à FCB.
o Impedimento de jogar o próximo campeonato promovido pela FCB.
A multa será devida pela entidade a qual o atleta esta filiado. O pagamento da mesma deverá
ocorrer até trinta dias após o campeonato. Atletas com multas pendentes não poderão participar de
eventos promovidos pela FCB.
10.4.

Premiação

A FCB, exceto nos Festivais de Integração, se encarregará da premiação. Serão contemplados
os três primeiros classificados em cada modalidade.
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Na medalha (ou outro objeto que for escolhido) deverão constar no mínimo as seguintes
informações:
 Nome e ano do torneio
 A palavra “Badminton”
 Classificação
 Categoria
Na ausência do atleta premiado, a medalha será entregue ao representante da Entidade, não
sendo permitido subir ao pódio o representante ou outro atleta.
10.5.

Quadro de Horários e Tabela de Jogos

O quadro de horários e a tabela de jogos será enviada aos responsáveis pelas Entidades e Atletas
Independentes com no mínimo 3 dias de antecedência em relação à data de início do torneio.
A ausência do atleta no momento da chamada do jogo poderá acarretar em vitória por W.O.
para o adversário. Será aguardado no máximo 15 minutos após a chamada, no caso de primeira rodada
do período, e 3 chamadas de 3 minutos para as demais rodadas, podendo ser antecipadas em até uma
hora, a critério do árbitro geral. Após esse prazo, será divulgado o W.O. e o jogo não se realizará. O
clube do atleta ausente deverá arcar com as punições por W.O. descritas neste regulamento.
10.6.

Elaboração da Tabela dos Jogos

Após o recebimento de todas as inscrições a FCB fará a programação do torneio. Os atletas
cabeças de Chaves serão definidos conforme Ranking atualizado;
O sorteio será realizado de forma eletrônica através do programa TournamentSoftware. Serão
disputadas as categorias que, após os remanejamentos permitidos, tenham pelo menos 3 inscrições.
Para as categorias que houver somente uma ou duas inscrições, o respectivo técnico e/ou atleta
(no caso atleta independente), será consultado sobre remanejamento para outra categoria ou devolução
da inscrição.
Os intervalos entre o início de cada rodada de jogos serão de 30 minutos, podendo ser alterados
de acordo com número de inscrições, conforme análise do árbitro geral.
11. Árbitro Geral
O Árbitro Geral juntamente com demais integrantes da organização comporão a “Mesa
Organizadora”. São responsabilidades da organização, sob o comando do Árbitro Geral:
 Seguir as Regras da BWF;
 Verificar as condições das quadras e das petecas;
 Substituir nas chaves dos jogos um e somente um dos parceiros de uma dupla, quando
solicitado pelo técnico ou representante da Entidade. O jogador que substitui não poderá ser de
categoria superior à categoria do substituído nem estar inscrito em outra dupla da mesma
modalidade nesse torneio.
A substituição somente deverá ocorrer se a dupla ainda não tiver disputado ou vencido por
W.O. alguma partida.
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A substituição das duplas deverá ser feita sempre antes do início do torneio, diretamente na
FCB (via e-mail pelas entidades interessadas) ou numa última oportunidade durante a reunião
técnica.
Verificar a existência de materiais para primeiros socorros;
Chamar os jogadores e árbitros para as partidas;
Providenciar a transferência dos resultados para a tabela de jogos que sempre estará afixada na
entrada no ginásio ou disponibilizada de forma online no site da FCB;
Atender os representantes e técnicos das Entidades, fornecendo informações quanto aos jogos,
atrasos, quadras, etc.
Comunicar com antecedência a chamada dos jogos, para que os atletas possam dar início aos
procedimentos de aquecimento;
Definir pela substituição ou não de árbitros, em conjunto com a organização do evento, quando
solicitado.

12. Árbitro Principal, de Linha e de Serviço
Nos torneios da FCB será utilizado apenas o Árbitro Principal. Nos casos em que houver
necessidade de Árbitros de Linha e/ou Serviço, o Árbitro Geral fará a convocação.
O Árbitro Principal deverá seguir as regras previstas pela BWF. Serão seguidos os seguintes
tempos de aquecimento e intervalo:
 Dois minutos de aquecimento
 Um minuto de intervalo no tempo do set (11 pontos)
 Dois minutos de intervalo entre os sets.
Durante uma partida, o árbitro poderá advertir, dar faltas e até mesmo, juntamente com o
Árbitro Geral, desclassificar o jogador, tudo de acordo com as regras da BWF.
Os Árbitros Principais serão remunerados pela FCB de acordo com comunicado específico.
13. Petecas
Nos campeonatos estaduais, serão utilizadas as seguintes petecas:
 Categoria Principal:
o Petecas de pena com marca e modelo identificado na carta convite;
 Demais categorias:
o Petecas de nylon com marca e modelo identificados na carta convite.
14. Jogadores
O jogador inscrito num torneio assume o compromisso de obedecer às seguintes
recomendações:
a) Informar-se a respeito dos horários de suas partidas, conforme tabela disponibilizada no site da
FCB.
b) Informar o representante da sua Entidade caso tenha sido incluído numa categoria incorreta no
momento da publicação da tabela.
c) Ficar atento à chamada da mesa para o seu jogo;
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d) Estar presente no local de competição 1 hora antes do horário marcado para o seu jogo. Caso
ocorra atraso nas partidas não deverá ausentar-se, pois correrá o risco de não estar presente no
momento em que for chamado pela mesa, o que poderá provocar W.O. na partida
e) Haverá uma tolerância para os jogadores de até 15 minutos no 1º horário definido no quadro de
horários de cada dia. Após a primeira rodada este tempo reduz para 9 minutos;
Atletas que atrasarem-se para o início da partida, não terão direito aos dois minutos de
aquecimento. Nestes casos, o adversário que já estiver se apresentado, poderá convocar outro atleta ou
seu técnico para proceder ao aquecimento.
15. Uniforme
É obrigatório o uso do uniforme da Entidade. Para as entidades que não possuírem uniforme,
deverá ser utilizada camiseta branca.
O atleta poderá utilizar o uniforme do patrocinador, desde que tenha nela o logo ou nome da
Entidade que representa.
Nas duplas, os atletas deverão usar uniformes iguais, a não ser que sejam de entidades
diferentes. Em caso de dupla formada por atletas de entidades diferentes, poderá ser utilizado o
uniforme de uma das entidades ou cada atleta jogar com o de sua Entidade.
A área visível de cada peça de roupa (camiseta, calção, saiote, bermuda) deve ser pelo menos
75% de uma cor. É permitido o uso de calça legging para categorias adulto, exceto Principal.
Não será permitido uso de bonés e bermudas estampadas. É permitido o uso de bandanas. É
obrigatório o uso do uniforme da Entidade na cerimônia de premiação. Não se recomenda o uso de
jeans para a cerimônia de premiação.
Não será permitido subir ao pódio de chinelo, sandálias ou boné. É obrigatório o uso de tênis.
16. Representantes das Entidades
Cada entidade indicará seus técnicos/orientadores e representantes na ficha de inscrição.
Opcionalmente, a FCB poderá fornecer crachá para os técnicos/orientadores, sem os quais os
técnicos/orientadores não terão acesso as quadras e os representantes não terão acesso à mesa. Somente
poderão ser representantes das Entidades maiores de 18 anos.
16.1.

Obrigações do Representante da Entidade

a) Enviar a ficha de inscrição dos seus atletas, tomando o cuidado de inscrever somente aqueles
que estiverem com a filiação atualizada (pagamento da taxa anual e cadastro).
b) Inscrever corretamente os seus atletas considerando que cada um poderá estar somente em duas
categorias. Nos casos em que houver possibilidade de competir em três categorias, deverá ser
comunicado na carta convite.
c) Divulgar a chave entre os seus atletas.
d) Esclarecer junto à organização qualquer divergência que for notada (exemplo: atleta em
categoria incorreta ou ausência de inscrição). Isso deve ser feito por e-mail, em no máximo 24
horas após a publicação da tabela.
e) Esclarecer aos seus atletas em relação às Leis de Badminton, Ranking, etc
f) Esclarecer aos seus atletas para que tenham um comportamento adequado dentro e fora das
quadras e solicitar a esses mesmos atletas que divulguem essas informações de bom
comportamento a todos (parentes, amigos) que estiverem assistindo aos jogos.
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g) O representante ou os técnicos são os únicos que podem representar seus atletas junto à mesa
organizadora. No caso de não haver representante ou técnico, a mesa tem autonomia para
deliberar qualquer questão.
h) Todas as reclamações de arbitragem deverão ser encaminhadas pelo representante ou técnico ao
Árbitro Geral e somente este poderá em conjunto com os demais árbitros e a organização tomar
as devidas providências.
O atleta independente será seu próprio representante, tendo os mesmos direitos e obrigações dos
representantes das Entidades em relação à sua pessoa, exceto em relação ao crachá.
17. Acesso às Quadras
A escolha dos técnicos é de responsabilidade da Entidade. Os técnicos somente poderão estar na
quadra com crachás e calçando tênis. Se um técnico estiver em quadra sem as condições previstas
anteriormente, a Entidade será advertida e o técnico terá que retirar-se da quadra para adequação.
Caso no mesmo torneio aconteça à reincidência com o mesmo técnico ou outro do mesmo
clube, a Entidade não poderá dar mais instruções em quadra naquele dia.
A Carteirinha do CREF será exigido dos técnicos, para que acompanhem seus atletas em
quadra.
Somente um técnico pode permanecer em cada quadra.
18. Taxas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Filiação da Entidade: R$ 100,00 (primeira vez)
Anuidade da entidade: R$ 394,00 (½ salário mínimo vigente no ano)
Filiação do atleta: R$ 20,00
Filiação do atleta independente: R$ 60,00
Taxa de inscrição em torneios estaduais (simples): R$ 30,00
Taxa de inscrição em torneios estaduais (duplas): R$ 20,00 por atleta
Taxa de inscrição para atletas convidados (atletas de outros estados/países): (simples) R$60,00
– (duplas) R$30,00
Para menores de 18 anos, as taxas 3, 5 e 6 serão cobradas pela metade.
Para disputas na categoria Principal cobra-se a taxa integral, independentemente da idade.
Os valores estabelecidos neste regulamento poderão ser reajustados durante o período de
validade deste regulamento. Para isso acontecer, a FCB convocará reunião aberta para expor e discutir
a necessidade de reajustes.
19. Casos omissos
A FCB reserva-se o direito de esclarecer qualquer dúvida de interpretação. Os casos omissos
serão tratados em reunião ordinária ou extraordinária da FCB.
Casos omissos que forem identificados durante competições serão discutidos entre os
representantes das entidades, após convocação, no próprio local da competição.

Diretoria FCB
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ANEXO I
CALENDÁRIO ESTADUAL 2015

1ª Etapa –24 e 25 de Abril – Joaçaba
2ª Etapa – 23 e 24 de Maio – Quilombo
3ª Etapa – 14 a 16 de Agosto – Mafra
4ª Etapa – 16 e 18 de Outubro – Caçador
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