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INFORMAÇÕES GERAIS
A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCB, juntamente com a BADMINTON
FEDERAÇÃO PARANAENSE – BFP e a FEDERAÇÃO GAÚCHA DE BADMINTON – FGB,
informam a realização do I Torneio Sul de Seleções Estaduais, a ser realizado na cidade de
Florianópolis – SC.
Data: 23 e 24 de outubro de 2021
Horário: a partir das 8:00
Local: ELASE – Clube Esportivo da Eletrosul (Av. César Seara, 560 - Saco dos Limões,
Florianópolis - SC, 88040-500)
Contatos: Pablo Schoeffel / Wilson Domingos
Fone: (47) 99118-7461 / (49) 99178-7182

A COMPETIÇÃO
1. O Torneio Sul de Seleções Estaduais é uma competição por equipes, que reunirá seleções dos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
2. É de responsabilidade das respectivas federações realizarem as inscrições das equipes, assim
como definir critérios de seleção interna (no estado);
3. Cada equipe poderá ter até 4 (quatro) treinadores, sendo um por categoria, que serão
responsáveis pela escalação;
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CATEGORIAS E MODALIDADES
1. Serão disputadas competições nas categorias Sub14 (nascidos a partir de 2008), Sub17
(nascidos a partir de 2005), Adulto e Senior (nascidos até 1986).
2. Um mesmo atleta pode disputar uma categoria acima da sua idade, porém não poderá estar
inscrito em duas ou mais categorias;
3. Cada categoria deverá ser composta por 4 a 6 atletas masculinos e 4 a 6 atletas feminino,
tendo participação obrigatório de 4 atletas por confronto.
4. Para cada confronto, devem ser designados os atletas que farão parte da equipe até 30 (trinta)
minutos antes do horário programado;
CONFRONTOS E CHAVEAMENTO
1. O confronto é disputado entre duas equipes em melhor de 5 jogos. Quem vencer três ou
mais jogos vence o confronto;
2. Os jogos serão: SM; SF, DM, DF, DX;
3. Cada atleta pode jogar no máximo 2 jogos num mesmo confronto, desde que em
modalidades diferentes.
4. A ordem dos jogos do confronto será definida dentro das seguintes possibilidades:
a. SM – SF - DM – DF – DX;
b. SF – SM – DF – DM – DX;
c. DX – SM – SF – DM – DF;
d. DX – SF – SM – DF – DM;
5. Deverá ser usada a sequência que nenhum jogador tenha jogos consecutivos, partindo da
“a” para a “d”;
6. Caso todas as opções tenham jogadores com jogos consecutivos, deve-se escolher a opção
“a”;
7. Todos os confrontos devem jogar os 5 (cinco) jogos, para fins de desempate, caso haja;
8. Caso um jogador se lesione durante o confronto, o referee a seu critério pode autorizar a
substituição do mesmo para os próximos jogos, desde que não infrinja as demais regras;
9. Para cada categoria, as 3 equipes (PR, SC e RS) jogarão entre si 2 (duas) vezes, num
sistema de todos contra todos (ida e volta);
a. Para o segundo confronto entre as mesmas equipes, não pode ser repetida e
escalação em nenhuma modalidade.
10. Em caso de empate no número de vitórias, serão usados os seguintes critérios de
desempate:
a. Saldo de sets de todos os confrontos;
b. Saldo de pontos de todos os confrontos;
c. Menor média de idade dos jogadores;
d. Sorteio.
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INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
As

inscrições devem ser enviadas pela federação estadual para o e-mail
arbitragem@badminton.esp.br, conforme ficha de inscrição disponibilizada no site
www.badminton.esp.br.

Data Limite: envio da inscrição até 23h59min do dia 08 de outubro de 2021.
Pagamentos:
R$ 400,00 por equipe (categorias sub14, Sub17 e Senior).
R$ 700,00 por equipe (categoria Principal)

Os pagamentos deverão ser efetuados via Depósito Bancário Identificado para:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agencia: 2374
Conta: 969-0 Operação: 003
FED CATARINENSE DE BADMINTON
CNPJ: 00673470/0001-16
As federações devem enviar os comprovantes de depósitos e uma relação dos atletas
que realizaram o pagamento da inscrição para a FCB através do e-mail:
financeiro@badminton.esp.br até o dia 11 de outubro de 2021.

OBS: Cada federação visitante (PR e RS) será responsável por levar à competição 2
(dois) árbitros para compor a equipe de arbitragem, sem ônus para a organização.
SORTEIO E REUNIÃO TÉCNICA
SORTEIO
O Sorteio dos Jogos será conduzido por um membro responsável da FCB e pelo Diretor de
Arbitragem e será realizado no dia 15/10/2021 a partir das 20h00min, a ser transmitido pelo
Facebook da FCB.
A reunião técnica acontecerá 30 minutos antes da primeira rodada, no primeiro dia de competição.
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Premiação e Petecas
PREMIAÇÃO

1. Haverá premiação para cada categoria e uma premiação geral.
2. Para fins de pontuação geral, serão considerados os seguintes pontos para cada categoria:
a. 1º lugar = 10 pontos
b. 2º lugar = 5 pontos
c. 3º lugar = 2 pontos
3. Cada atleta da equipe receberá uma medalha e a equipe receberá um troféu por cada
categoria;
4. O troféu geral será rotativo, sendo anexado uma placa com a identificação da equipe
campeã em cada ano.
PETECAS
Para as categorias Sub14 serão usadas petecas de nylon marca YONEX, modelo MAVIS 350 ou
outra marca/modelo similar disponível.
Para a categoria Principal, Sub17 e Sênior serão utilizadas petecas de pena marca YONEX,
modelo AS30 ou outra marcar/modelo similar disponível.

Regras, Regulamento e Taxas
REGULAMENTO
O Torneio seguirá as regras da Badminton World Federation (BWF) e da CBBd.
TÉCNICOS E REPRESENTANTES
Cada entidade deverá enviar junto com as inscrições os nomes de seus técnicos e representantes.
Somente os representantes estarão autorizados a dirigir-se à mesa organizadora;
Os técnicos deverão possuir vigente para estarem autorizados a entrar na quadra e darem
instruções. Cada entidade poderá inscrever até quatro técnicos (um por categoria) para este
Campeonato.
É obrigatória a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por
parte dos técnicos credenciados antes do início da competição
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APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Documentos: Os dirigentes, responsáveis ou atletas inscritos deverão, obrigatoriamente,
apresentar à Mesa Organizadora a documentação de sua equipe inscrita até as 08h30 da manhã
do primeiro dia de jogos (caso algum atleta tenha jogo neste período). Se não tiver jogo no período
ou neste dia, o critério será a apresentação até 30 minutos antes do primeiro jogo, ou ainda optar
pela apresentação individual em cada jogo. A apresentação da documentação é obrigatória e a
não apresentação terá caráter desqualificatório (W/O) e o atleta não poderá participar de mais
nenhum jogo da competição em todas as modalidades/categorias inscritas. Os (as) atletas inscritos
(as) deverão apresentar documentos que gozem de fé pública em todo território nacional, possuir
fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas do seu portador, devendo ser apresentado
na sua forma original.
A seguir a relação de documentos que podem ser apresentados:
● Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados-membros da
República Federativa do Brasil;
● Carteira de Identidade Militar;
● Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal;
● Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal;
● Carteira de Trabalho (para maiores de 15 anos completos);
● Carteirinha da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para todas as idades.
● CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
● Certidão de nascimento (temporariamente, para os próximos campeonatos será
avaliada a possibilidade).
Os atletas ou dirigentes que possuírem documentos danificados, e optarem pela apresentação
destes, somente poderão participar da competição, após autorização expressa da Mesa
Organizadora ou do Árbitro Geral. Serão aceitas fotocópias autenticadas dos documentos, boletim
de ocorrência.
UNIFORME
Os uniformes dos(as) alunos/atletas deverão conter o nome ou sigla do Estado ou da Federação
Estadual, e poderá conter o nome do(a) atleta.
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Cuidados e Protocolo Sanitário
Toda a competição seguirá as normas sanitárias e legislação vigente com relação ao
distanciamento e cuidados de higiene. Segue em anexo o protocolo de retomada de competições
da FCB aprovado pela Fesporte.
Todas as entidades e participantes do evento devem se responsabilizar em cumprir as exigências
do protocolo e demais exigências da legislação vigente, entre elas:
- Usar máscara o tempo todo enquanto estiver no local da competição, exceto para
jogadores durante os jogos;
- Higienizar os pés ao entrar no ginásio (tapete higienizante);
- Higienizar as mãos sempre que possível;
- Manter o distanciamento mínimo de 2m de outras delegações;
- Aferir a temperatura ao entrar no local do evento;
- Não frequentar o evento caso esteja com suspeita de COVID-19 ou sintomas de gripe e/ou
resfriado;

Blumenau, 21 de setembro de 2021.
Diretoria da FCB.
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