Comunicado nº 015/2018/CBBd (JRSC) – Superintendência
Campinas, 01 de outubro de 2018

CAMPEONATO: Campeonato SULAM Adulto e Juvenil 2018
LOCAL: Polideportivo 2 – Villa Deportiva Nacional – Lima / Peru
Av. Del Aire Cdra.9 – San Luis – Lima / Peru
PERÍODO: 23 / 11 a 02 / 12 / 2018:
Competição por Equipes:
Adulto: 28 e 29/11; Sub-19 anos: 23 e 24 /11; Sub-15 anos: 26 e 27/11.
Competição Individual:
Adulto: 30/11 a 02/12; Sub-17 e 19 anos: 25, 26 e 27/11; Sub-15, 13 e 11 anos:
28/11 a 02/12/2018.
ASSUNTOS:
1.
2.
3.
4.

Relação dos atletas classificados
Competição por Equipes
Uniforme
Informações sobre hospedagem e transporte

5. Informações adicionais
1 - Relação dos atletas classificados para a competição Individual:
•

Na Carta Convite, está definido, a quantidade de vagas para cada país
participante. Brasil: 06 vagas em SM, SF e DX; 03 vagas em DM e DF.

•

Para definição da relação de atletas classificados, foi utilizado o Regulamento
Técnico – 2017-2020, aplicação 2018, que está disponível no site da CBBd, para
consulta de todos.

•

A relação de atleta, está definida conforme a seguinte codificação de cores:
VERDE = atletas classificados
AMARELO = atletas reservas – em lista de espera
AZUL = atletas, que podem ser envolvidos em sorteio, caso seja
necessário

IMPORTANTE:
Prazo para todos os atletas, classificados, reservas e envolvidos em possível
sorteio, CONFIRMAREM PARTICIPAÇÃO OU INTERESSE:
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Cronograma que será seguido pela CBBd:
✓ Prazo final para confirmações dos atletas: 19/10;
✓ Divulgação da relação de atletas confirmados pela CBBd: 23/10;
✓ Envio pela CBBd, das inscrições para a CONSUBAD: Quantitativa: 10/10 (iremos
definir o máximo de vagas permitido) e nominal 26/10;
✓ Prazo para retirada das inscrições sem penalizações: 05/11:
É muito importante, ficar claro, que este prazo é definido pela CONSUBAD e
portanto, o atleta ficará livre das penalizações desta entidade. Entretanto, o
atleta terá as penalizações definidas pela CBBd, como não participação em
competições futuras.
É importante também, ficar claro, que após esta data, nenhuma
alteração na inscrição enviada pela CBBd, poderá ser realizada, sendo
que os atletas que retirarem as inscrições, poderão estar prejudicando
outros atletas que poderiam participar da competição, exatamente por
isso, que a CBBd mantem a penalização da entidade, independente da
CONSUBAD.
As confirmações de participação e interesse, devem ser enviadas para:
inscricoes@badminton.org.br.
2 – Competição por Equipes: Definição das equipes Adulta, Sub 19 e Sub 15
anos, para disputar as competições por Equipes:
✓ As Equipes serão definidas pela comissão técnica da CBBd, após a
confirmação dos atletas;
✓ As Equipes serão formadas por atletas que confirmarem participação na
competição individual, sendo que a relação dos atletas será publicada, dia
23/10/2018, no site da CBBd;
✓ As Equipes, podem conter, no máximo 20 atletas, sendo 10 masculinos e 10
femininos, sendo que a CBBd irá definir, a quantidade de atleta por
categoria, que serão selecionados;
✓ A CBBd, não será responsável pelas despesas dos atletas que participarem
da competição por equipes. Cada atleta, será responsável, pelo transporte,
hospedagem e alimentação, no período da competição;
✓

Os atletas quando confirmarem presença, devem informar a CBBd,
caso não tenham interesse em participar da competição por Equipe,
caso sejam selecionados.
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3 – Uniforme:
✓ Os atletas que receberam uniformes oficiais da CBBd para participação no
PANAM JR 2018, devem utilizar estes uniformes na competição por equipes,
obrigatoriamente, pois não irão receber novos uniformes;
✓ Os atletas que forem selecionados para participação nas Equipes e que não
participaram do PANAM JR 2018 e portanto não receberam as camisetas oficiais
da CBBd, irão receber 01 camiseta oficial da CBBd, para uso obrigatório na
competição por equipes. Para isso, devem enviar a numeração, no e-mail de
confirmação da participação;
✓ Todos os atletas que forem selecionados para participação na competição por
equipes, devem utilizar, obrigatoriamente, shorts ou saia preto, junto com a
camiseta oficial da CBBd;
✓ Na competição individual, o atleta pode optar por utilizar a camiseta oficial da
CBBd, ou qualquer outra camiseta da CBBd ou ainda a camiseta do Clube,
desde que estejam adequadas as regras da BWF;
✓ A CBBd, estará disponibilizando a venda de camisetas oficiais da CBBd, com o
nome gravado, ao valor de R$ 80,00 a unidade. Os interessados devem enviar
e-mail para operacional@badminton.org.br, definindo tamanho, último nome a
ser gravado e a quantidade desejada, até dia 19/10/2018, para que o fabricante
tenha tempo hábil para a confecção.
Juntamente com este e-mail, deverá ser enviado o comprovante de depósito,
para que a confecção da camiseta seja autorizada.
Dados bancários:
Banco Itaú - Agência: 7714
Conta Corrente: 08281-0
Confederação Brasileira de Badminton – CNPJ: 00.316.292/0001-76.
4 – Informações sobre hospedagem e transporte:
As informações sobre hospedagem oficial, estão detalhadas na Carta Convite da
competição, que está sendo divulgado em conjunto com este comunicado.
Cada atleta, técnico, dirigente e familiares, devem realizar as reservas diretamente
com a organização da competição, através do e-mail badmintonperu@gmail.com, com
a Sra Ana Maria Vidal – Assistente Administrativa da Federação Peruana de Badminton.
Os valores dos hotéis oficiais, estão definidos na Carta Convite.
A organização da competição, irá fornecer transporte do aeroporto x hotel x aeroporto,
assim como hotel x ginásio x hotel, para quem ficar hospedado nos hotéis oficiais.
Quem não ficar em hotel oficial e quiser utilizar o transporte oficial, deverá pagar
diretamente para a organização do evento, U$ 80,00 por pessoa, conforme definido na
Carta Convite.
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5 – Informações adicionais:
Novas informações serão disponibilizadas, quando necessário.

José Roberto Santini Campos
Superintendente
Chefe de Equipe na competição

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente
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