Carta Convite
3ª ETAPA REGIONAL SUL DE BADMINTON
FOZ DO IGUAÇU - PR

1.INFORMAÇÕES GERAIS
1.1

Organização

Badminton Federação Paranaense
Rua João Reffo 886, Sobrado 01, Santa Felicidade
CEP 82.410-000, Curitiba, Paraná Fone: +55 41 9676 6900
Presidente: Vladimir Rodrigues da Silva
www.badpr.org.br – presidencia@badpr.org.br
CNPJ: 01.693.106/0001-80 – Inscrição Estadual: isenta

1.2

Local

Centro de Convivência Érico Veríssimo

1.3

Endereço

Rua Jorge Sanwais, 4375 - Jardim São Paulo - Foz do Iguaçu
- PR

1.4

Data do torneio

20 a 22 de Maio de 2022

1.5

Sistemas de disputas

1.5.1 Categorias/Modalidades com 8 ou mais Inscritos:
sistema de eliminatória simples, sem disputa de 3o lugar.
1.5.2 Categorias/Modalidades com 4 a 7 Inscritos: sistema de
eliminatória simples, sem disputa de 3o lugar.
1.5.3 Categorias/Modalidades com
todos-contra-todos (Round Robin).

3 Inscritos: sistema

1.5.4 Categorias/Modalidades com 2 Inscritos: será disputado
1 jogo, onde o vencedor será declarado campeão e o
perdedor o vice-campeão.
1.5.5 Categorias/Modalidades com 1 Inscrito: este atleta/dupla
será alocado(a) na chave da categoria imediatamente acima
(ou de acordo com a faixa etária). Caso contrário, o mesmo
não jogará e não irá pontuar.
1.6

Árbitro(s) Geral(is)

Cristian de Castro Rodrigues

1.7

Federações
Participantes

BFP (Badminton Federação Paranaense), FGB (Federação
Gaúcha de Badminton) e FCB (Federação Catarinense de
Badminton)

2.DATAS IMPORTANTES
2.1

07/05/2022

Encerramento das inscrições (às 23:59)

2.2

09/05/2022

Divulgação da lista parcial de inscritos

2.3

12/05/2022

Data final para retirada de atletas da competição

2.4

13/05/2022

Divulgação final da lista de inscritos

2.5

14/04/2022

Sorteio dos jogos, o qual será eletrônico e conduzido pelo Diretor
Técnico da BFP

2.6

16/05/2022

Prazo final para pagamento das taxas de inscrição (e, quando
aplicável, das anuidades dos atletas para as suas respectivas
federações)

2.7

16/05/2022

Divulgação da tabela (data limite)

2.8

20/05/2022

Reunião técnica, a ser realizada no local dos jogos

2.9

20/05/2022

Cerimônia de abertura (mais informações na reunião técnica)

3.0

20 a 22/05/2022

Período da realização dos jogos

3. INSCRIÇÕES
3.1

Prazo e formato

As inscrições para este torneio deverão ser feitas até a data
limite estabelecida no item 2.1.
As inscrições de atletas vinculados a uma entidade filiada a
alguma das federações participantes devem ser realizadas
diretamente pelo representante do clube (ou da entidade de
prática) nas planilhas colaborativas disponibilizadas pela BFP.
Não serão aceitas inscrições de atletas avulsos, ou seja, que
não estão vinculados a nenhuma entidade filiada às federações
BFP, FGB e FCB.

3.2

Restrições para
inscrição

O atleta inscrito na competição poderá jogar até 3 modalidades,
mesmo que em séries diferentes, respeitando sua faixa etária
ou acima. Entretanto, não é permitido repetir a modalidade. Por
exemplo, um atleta inscrito em SM na categoria Principal não
poderá se inscrever em SM na categoria Sub-19, mas poderá
competir na DM Sub-19 caso tenha a idade adequada.

3.3

Modalidades
badminton

3.4

Categorias

●
●
●

Nível técnico: Principal
Jovens: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19
Sênior: 35+, 42+ e 50+

Simples: Masculina (SM) e Feminina (SF) e
Duplas: Masculina (DM), Feminina (DF) e Mista (DX).

3.5

3.7

Valores para atletas
filiados

Pagamento

Modalidade

Simples

Dupla

Principal

R$ 60,00

R$ 30,00

Sênior

R$ 60,00

R$ 30,00

Jovens

R$ 30,00

R$ 15,00

3.7.1 O comprovante de depósito bancário deverá ser
encaminhado para o e-mail comprovantes@badpr.org.br em
até dois dias após o final do prazo limite para pagamento. A
falta de pagamento até a data estipulada implicará na retirada
dos atletas devedores do sorteio das chaves.
3.7.2 Os pagamentos deverão ser efetuados via depósito
bancário até a data estabelecida no item 2.5. Dados:
Banco Itaú (341)
Ag.: 3891, C/C: 63535-5
Titular: Badminton Federação Paranaense
CNPJ: 01.693.106/0001-80
Chave PIX: 01.693.106/0001-80

4. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
4.1

Premiação

3.3.1 Serão premiados com medalhas os 3 primeiros
colocados em cada modalidade em sua respectiva categoria.
3.3.2 Este torneio classifica os campeões em cada categoria e
modalidade para o campeonato Top 16, exceto sênior.

4.2

Petecas

3.4.1 Serão utilizadas petecas de pena para a categoria
Principal e petecas de nylon para as demais categorias.

4.3

Ranking

Como o torneio envolve atletas de diferentes federações, não
será utilizado nenhum ranking para atribuição de cabeças de
chave.

4.4

Uniforme

4.4.1 O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é
filiado é obrigatório, devendo pelo menos a camiseta ser
personalizada com a logomarca da Entidade.
4.4.2 Não será permitido o uso de bonés, calças e/ou
bermudas.
4.4.3 Deverá ser usado calçado esportivo do tipo que não
deixa marcas, para evitar riscos no piso do ginásio.

4.5

Técnicos e
Representantes

4.5.1 Cada Entidade deverá indicar na ficha de inscrição os
nomes de seus técnicos e dirigentes.
4.5.2 Os técnicos deverão possuir CREF vigente para estarem
autorizados a atuar em quadra.
4.5.3 Somente os dirigentes indicados poderão se dirigir à
mesa de controle de jogos e ao árbitro-geral.
4.5.4 Cada entidade poderá indicar estagiários para auxílio
aos técnicos durante a etapa, desde que o mesmo esteja
cursando Educação Física e o técnico esteja no local para
supervisionar o mesmo. O estagiário indicado deverá estar
cursando no mínimo o segundo ano de Educação Física em
qualquer universidade.

4.6

Congresso Técnico

4.6.1 Antes do início do torneio haverá um congresso técnico
onde serão detalhadas regras e características específicas
para esta competição. Nesse momento também poderão ser
comunicadas as ausências e solicitadas substituição de
duplas em função destas ausências.
4.6.2 O horário do congresso técnico será divulgado
juntamente com a liberação da tabela de jogos.

4.7

Direitos de imagem

Pelo presente instrumento, os atletas, prestadores de serviços
ora contratados, e demais presentes, cedem à BFP 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 BFP, podendo tal direito ser exercido em número
ilimitado de vezes, no Brasil ou no exterior, diretamente pela
BFP 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, transmissões a cabo, internet, materiais impressos
de toda a espécie, etc., renunciando a qualquer remuneração

extra ou adicional e a qualquer direito de aprovar o material
produzido. Ademais, autorizam a BFP 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.
4.8

Apresentação de
exames médicos

Todos os atletas inscritos nesta etapa deverão possuir
atestado médico com certificação de APTO para a prática de
atividade física, ficando a cargo de cada entidade a
responsabilidade desse controle e ausentando a organização
do torneio de qualquer eventualidade que possa acontecer.

4.9

Responsável por
Menores

É obrigatória a presença de um responsável pelo clube/atleta
no interior do ginásio durante os jogos de um atleta menor de
idade. Tal fato se deve para que esse responsável tome as
devidas decisões em caso de emergência que envolva o
atleta.

4.10

Leis e regulamentos

4.10.1 As partidas do Torneio seguirão as Leis do Badminton,
publicadas pela Badminton World Federation – BWF.
4.10.2 O Torneio será regido,nesta ordem de prioridade, pelo
Regulamento Geral de Competições da BFP, pelo
Regulamento Geral de Competições da Confederação
Brasileira de Badminton – CBBd e por fim pelo Regulamento
Geral de Competições da BWF.

4.11

Alojamento e
alimentação

Informações sobre alojamento e alimentação serão fornecidas
pela organização local (favor contatar diretamente o Sr.
Valdesir de Castro).

5. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe organizadora da competição.

Organização

Apoio

