COMUNICADO I – PANAM JR 2017
A CBBd, divulga informações sobre o XXVI Campeonato PANAM JR:
1 – Informações Gerais:
• Período de realização: 21 a 28 de julho de 2017:
✓ 21 a 23 de julho: Competição por Equipes.
✓ 24 a 28 de julho: Competições Individuais, Sub 11,13,15,17e19.
• Local: Markham - Canadá.
✓ Markham PANAM Centre
• Cartas Convites: Estamos divulgando as cartas convites da competição
individual, Sub19 anos e Sub 17,15,13,11.
• Estamos divulgando também, informativos referente a Hotéis, Dados dos
Voos e Acreditação.
2 – Relação de Atletas classificados e reservas para a competição
Individual:
• A CBBd está divulgando em anexo, a Relação dos Atletas Classificados
por Categoria e modalidade (Verde) e os Atletas reservas (Amarelo),
conforme Regulamento Técnico da CBBd – 2017. Caso exista a
necessidade de realização de sorteio para definição da vaga, o mesmo
será realizado no CT da CBBd-Campinas, em 20/04/2017, às 15:00
hs. Este sorteio será aberto a técnicos, atletas e dirigentes de entidades
de prática/clubes, sendo permitido 01 representante por Entidade;
• As confirmações dos atletas classificados e reservas para a competição
Individual, deve ser realizada formalmente para a CBBd, pela
Federação Estadual a qual o atleta está filiado, até dia 17/04/2017;
• As confirmações devem ser enviadas, única e exclusivamente, para o
e-mail: inscricoes@badminton.org.br;
• Atenção, para o envio das confirmações, no prazo e endereço correto,
para que não tenhamos problemas. Atletas que cancelem sua
participação após o prazo definido pela CBBd, independente dos prazos
definidos pela BPAC – conforme Carta Convite, serão penalizados, pois
estarão ocupando vaga de atletas que poderiam participar da
competição.
A aplicação de penalização, poderá incluir multa e suspensão do atleta
em competições futuras.

3 – Convocação dos atletas que irão compor a Equipe, na disputa da
competição por Equipes:
• A CBBd, irá informar em comunicado específico, a relação de atletas
convocados para compor a Equipe nesta competição, assim como, quais
subsídios serão definidos para cada atleta;
• A CBBd, estará publicando este comunicado com a convocação, até dia
15/04/2017, através do site.
4 – Informações Adicionais:
• Passaporte: Obrigatório
Todos os atletas que confirmarem participação na competição, deverão
enviar cópia do passaporte – folha com os dados e foto – scaneado, para
a CBBd, através do e-mail: inscricoes@badminton.org.br, junto com a
confirmação de participação.
• Visto:
O visto para brasileiros no Canadá, é necessário e o mesmo é de
responsabilidade de cada atleta, técnico e dirigente que forem compor a
Delegação Badminton Brasil.
• Mais informações serão definidas posteriormente.
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