FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCBd
CARTA CONVITE
II Etapa do Campeonato Catarinense de Badminton – 2022
JOAÇABA – SC
CRONOGRAMA
Inscrições – 31 de maio de 2022 (Terça-feira)
Análise e Ajustes – 03 de junho de 2022 (Sexta-feira)
Sorteio – 04 de junho de 2022 (Sábado)
Pagamento – 09 de junho de 2022 (Quinta-feira)
Jogos – 10, 11 e 12 de junho 2022 (Sexta a Domingo)

SUMÁRIO
Informações Gerais
Categorias e Modalidades
Inscrições e Pagamento
Sorteio e Reunião Técnica
Organização
Hospedagem e Alimentação
Premiação e Petecas
Regras e Regulamento

INFORMAÇÕES GERAIS
A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCBd, convida todas as entidades de prática
de Badminton a participarem da II Etapa do Campeonato Catarinense de Badminton
2022 a ser realizada na Cidade de Joaçaba – SC.
Data: 10, 11 e 12 de junho 2022.
Previsão para o início dos jogos – Dia 10 de junho (Sexta-feira) às 15 horas.
LOCAL: Ginásio de Esportes Prof. Edinho
Endereço: Rua Pedro Kiss – Bairro Santa Tereza – Joaçaba/SC
Contato: Anderson Andres Fone: (49) 99914-7908
Demais informações: www.badminton.esp.br

CATEGORIAS E MODALIDADES
As categorias em disputas nas competições oficiais catarinense em que tenham inscritos
suficientes para a categoria acontecer no ano de 2022 estão descritas abaixo e poderão atender
as categorias de Jovens, Principal, Sênior e Veterano.
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A competição deve incluir as seguintes modalidades: Simples Masculina (SM), Simples Feminina
(SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX), nas 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 e B;
Principal.

Observações: Os atletas poderão inscrever-se em até 2 (duas) modalidades, exceto
categorias Sub11 e Sub13, que poderão inscrever-se em até 3 (três) modalidades;
● O atleta não poderá se inscrever na mesma modalidade em duas categorias diferentes, ou seja,
um atleta inscrito em SM na categoria Principal não poderá se inscrever em SM na categoria
Sub-19.
● Só poderão inscrever-se nas categorias B e A atletas que não estejam em idade de categorias
jovens;
● Na categoria Principal só podem inscrever-se atletas com ranking na categoria Principal ou que
obtiveram promoção da categoria A ou atletas jovens acima de quinze anos com capacidade
técnica aferida por seu técnico;

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
Data Limite: envio da ficha de inscrição até 23h59min do dia 31 de maio de 2022.
Inscrições: enviar inscrições para o e-mail: arbitragem@badminton.esp.br
Atletas de instituições com personalidade jurídica e atletas de filiação avulsas (pessoa física) à
FCBd em 2022, pagam inscrições nas Etapas do Campeonato Catarinense de Badminton:
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1. Filiação do atleta: R$ 45,00 (taxa anual)
2. Taxa de inscrição em torneios estaduais (simples): R$ 60,00
3. Taxa de inscrição em torneios estaduais (duplas): R$ 40,00 por atleta
4. Taxa de inscrição para atletas Independente / convidados / avulsos: (simples

R$ 100,00) – (duplas R$ 50,00) por atleta.
5. Para atletas de Categoria Jovens, as taxas 1, 2 e 3 serão cobradas metade
do valor (50%). Exceto para atletas independentes.
Importante: ressalta-se que é necessário que o clube esteja regularmente filiado, através do
pagamento da anuidade, assim como cada atleta esteja filiado, através do pagamento da
filiação anual de 2022.
As inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelos clubes e atletas avulsos, em
formulário padrão que pode ser encontrado no site da FCBd.
As restrições de horários se darão conforme o item 10.2 do Regulamento da FCBd.
Pagamentos: 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 Entidades devem enviar os comprovantes de depósitos e uma relação dos atletas que
realizaram o pagamento da inscrição para a FCBd através do e-mail:
financeiro@badminton.esp.br até o dia 09 de maio de 2022 (quinta-feira).

SORTEIO E REUNIÃO TÉCNICA
Sorteio: O sorteio utilizará o Ranking Estadual da Categoria. O Sorteio dos Jogos será
conduzido pelo Diretor de Arbitragem da FCBd e será realizado no dia 04 de junho de 2022
(sábado).
Todos poderão acompanhar os sorteios pelo Facebook Oficial da FCBd e serão informados
através do aplicativo de comunicação “Whatsapp”.
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Reunião Técnica: Convocamos uma reunião técnica para 30 minutos antes de iniciar o
primeiro jogo da competição, visando esclarecer dúvidas, substituições que a regra permitir e
também a apresentação de situações especificas da competição.

ORGANIZAÇÃO
Organização: Federação Catarinense de Badminton - FCBd
Organização Local: Clube AMOB – Cidade de Joaçaba/SC.
Contato: Anderson Andres
Presidente: Edmilson Kaestner ( presidenteFCBd@gmail.com )
Diretor Técnico: Wilson Domingos ( professorwilsondomingos@gmail.com )
Diretor de Arbitragem: Pablo Schoeffel ( arbitragem@badminton.esp.br )
Mesa Organizadora da Competição: Presidente, Diretores, Árbitros Gerais da Competição
e o responsável pela organização local.

ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOTÉIS
Alojamento
AINDA NÃO DEFINIDO
Restaurantes
1) Restaurante Plaza Center
Av. XV de Novembro, 818 – Fone: (49) 3522 0971
2) Brollo Drive-in Lanches
Av. Santa Terezinha, 163 – Centro – Fone: (49) 3522 1323
3) Via Venetto
Rua Salgado Filho, 472 – Centro – Fone: (49) 3521 2145
4) Pizzaria Fornicello
Rua José Junqueira Carvalho, 315 – Bairro Monte Belo - Fone: (49) 3522 2231
5) Restaurante Manjericão
Av. XV de Novembro, 21 – Fone: (49) 3522 1637
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6) Restaurante e Pizzaria D´Italia – Herval d´Oeste
Rua: Santos Dumont, nº 741 – Centro – Fone: 3522-7052
7) Espaço Gourmet \ Restaurante Savoya \ Panificadora e Confeitaria Ciabatta Panneria
Rua Francisco Lindner, 310 – Frente ao Banco Itaú – Fone: (49) 3522 3036
8) Restaurante Don Geraldo
Rua Getúlio Vargas, 106 – Fone: (49) 3521-3217 – Centro
Opções de Hotel
1) Hotel do Comércio
Rua 7 de Setembro, 183 – Centro - Fone: (49) 3522-2211
2) Hotel Farol
Rua Getúlio Vargas, 2025 – Fone: (49) 3521-2760
3) Hotel Jaraguá
Rua Francisco Lindner, 350 – Fone: (49) 3522-4255
4) Hotel Link
Avenida XV de Novembro, 373 – Fone: (49) 3522-1161
5) Hotel Oeste
Rua Felipe Schmidt, 269 – Fone: (49) 3522-0332
6) Hotel Príncipe
Rua Getúlio Vargas, 338 – Fone: (49) 3522-4512
7) Hotel e Churrascaria Bordignon
Avenida Santa Teresinha, 3010 – Fone (49) 3521-3959
8) Hotel Joaçaba (Trevo Acesso Sul)
Rua Fernando Ferrari, 106 – Fone: (49) 3521-4131

PREMIAÇÃO E PETECAS
Premiação: Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade;
Serão concedidos prêmios de Fair-Play para dois atletas (um masculino e um feminino), julgados
pela Equipe de Arbitragem e pela Comissão Organizadora. Os resultados obtidos nesta etapa
contarão pontos para o Ranking Estadual da Categoria, conforme critério de pontuação definido
pela Federação Catarinense de Badminton – FCBd.
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Petecas: Serão usadas petecas de pena marca YONEX, modelo Aerosensa 30 ou 40 ou outra
marca disponível, para a Categoria Principal e petecas de nylon marca YONEX modelo Mavis
350 para as demais categorias

REGRAS E REGULAMENTO
Regulamento: O Torneio seguirá as regras da Badminton World Federation (BWF) e da CBBd,
assim como o regulamento anual da FCBd.
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.
É obrigatória a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por
parte dos técnicos credenciados antes do início da competição.
Os técnicos deverão possuir documento de identificação do CREF vigente para estarem
autorizados a entrar na quadra e darem instruções. Cada entidade poderá inscrever até dois
técnicos, dois auxiliares técnicos e dois representantes para este Campeonato.
Apresentação de Documentos: Os dirigentes, responsáveis ou atletas inscritos
individualmente (sem equipe/avulso) deverão, obrigatoriamente, apresentar à Mesa
Organizadora a documentação de sua equipe inscrita até as 08h30min 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;
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●
●
●
●
●
●
●

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. Estes critérios serão específicos para as competições do Campeonato
Catarinense de Badminton 2022 e não se aplicam ou se estendem para outras competições.
Caracterização de W/O: O aluno/atleta que não comparecer para o jogo, considerando o
tempo de tolerância definido no regulamento, será caracterizado como W/O, não podendo
participar de mais nenhum jogo da competição e será entregue um relatório para a Organização
Geral da Competição.
Para o atleta que sofrer W/O, não haverá devolução da taxa de inscrição do atleta e serão
aplicadas as sanções definidas no regulamento. A saber:
● W/O com atestado médico NÃO será cobrado.
● Será cobrada multa de R$ 125,00, caso seja o primeiro W/O do atleta no ano

justificado no Congresso Técnico.
● Será cobrada multa, além da impossibilidade de participar da próxima
competição organizada pela FCBD, caso seja reincidência no ano;
● O atleta não poderá participar de eventos da FCBd com pendências
financeiras oriundas do W/O.
O não comparecimento por lesão comprovada por atestado médico isentará o atleta da multa
e possíveis ações do relatório emitido pela Organização Geral da Competição.
Atletas que se machucam durante a competição, estarão sujeitos a:
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● Avaliação emergencial por um profissional da área de saúde no local, que

terá poderes de qualificar a possibilidade do atleta continuar a competir ou
não.
● Na ausência de um profissional da área de saúde no local o parecer final
será do Árbitro Geral da Competição.
Taxas de punições:
1 – Cartão Amarelo (1º Advertência e no 2º R$ 80,00 no mesmo ano)
2 – Cartão Vermelho R$ 125,00
3 – Cartão Preto R$ 245,00
Uniforme: O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é OBRIGATÓRIO. A área
visível de cada peça de roupa deve ser de pelo menos 75% de uma cor, tendo a identificação
da instituição de prática ou escolar. No caso de atletas avulsos ou da entidade não possuir
uniforme, o atleta deve jogar com camiseta toda da cor branca. Nesta etapa será aceito
shorts/saias/legging sem personalização (sem a logo da instituição de prática). Não é permitido
o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas. A FCBd assumiu um compromisso
de realizar a competição e evitar deixar marcas de calçados no piso de ginásio, recomendamos
que os atletas utilizem calçado que não marquem o piso.
Direitos de Imagens: Na Ata, datada de 05/02/2022, da Assembleia Geral Ordinária,
realizada na cidade de Mafra/SC, ficou ajustado a inclusão do “Termo de Direito de Imagem”
de atletas e prestadores de serviço e demais presentes no evento, junto à Carta-Convite,
isentando a Federação Catarinense de Badminton – FCBd de eventuais danos civis e/ou
criminais.
Pelo presente instrumento, os atletas, prestadores de serviços ora contratados, e demais
presentes, cedem à FCBd o direito de uso de sua imagem, nome, material, biográfico,
autógrafos, endossos, voz, declarações, gravações e entrevistas para fins de divulgação,
publicidade, propaganda ou promoção, sem ônus para a FCBd, podendo tal direito ser exercido
em número ilimitado de vezes, no Brasil ou no exterior, diretamente pela FCBd ou por qualquer
terceiro por ele autorizado, bem como cedido a terceiros a qualquer título, inclusive seus
filiados, patrocinadores e contratados, através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação
ou reprodução existentes ou que venham a ser criados, incluindo, mas não se limitando a
televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD, compact discs,
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internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a espécie, embalagens de
produtos, etc., renunciando a qualquer remuneração extra ou adicional e a qualquer direito de
aprovar o material produzido. Ademais, autorizo a FCBd ou qualquer terceiro por este
autorizado, a fotografá-lo e/ou filmá-lo durante o período do evento, bem como usar as
respectivas fotografias e vídeos.
Casos Omissos: Os casos omissos a este documento serão definidos/solucionados pela
Federação Catarinense de Badminton – FCBd.

Diretoria da FCBd.

Gestão 2020/2023.

