CAMPEONATO REGIONAL 02 DE BADMINTON
2020
ITABAIANA (SE)
A Federação Sergipana de Badminton (FSBd) e a Confederação Brasileira de Badminton
(CBBd) tem a satisfação de convidá-los para participar do Campeonato Regional 02 de
Badminton 2020, a ser disputado nas categorias Principal, Master, Sênior e Jovens (Sub 11 a
19 anos), no período de 24 a 26 de abril de 2020.

1. Informações Gerais
Federação Sergipana de Badminton (FSBd)
fsbdsergipe2011@gmail.com
+55 (79) 9 8846-5630
1.1

Organizador

Presidente: Wendel de Oliveira Mota Ribeiro
presidencia@badmintonsergipe.org.br
Diretor Técnico: Gladston Lisboa de Menezes

1.2

Apoio local

Diretor de Arbitragem: André Porto
Superintendência Especial de Esporte de Sergipe

1.3

Local

Ginásio Poliesportivo
Chico do Cantagalo
Endereço: R. Cel. Sebrão,
Bairro - São Cristóvão,
Itabaiana - SE, 49500-000

1.4

Data do
Torneio

24 a 26 de abril de 2020

1.5

Assistência
financeira e
Patrocínio

A FSBd deverá fornecer assistência financeira ao desenvolvimento
do torneio, sendo essa entidade apoiada pela CBBd e pela
Superintendência de Esportes do Estado de Sergipe – Governo do
Estado.

Qualyfing e
Sistema de
Disputa
Árbitro Geral

Havendo necessidade de Qualyfing em alguma das modalidades em
disputa, os jogos serão realizados no primeiro dia de competição, 24
de abril.
André Porto

1.6
1.7

2. Programação
20/03/2020 - Encerramento das inscrições.
25/03/2020 - Divulgação da lista parcial de inscritos.

2.1

Cronograma

03/04/2020 - Data final para efetuar o deposito referente os
pagamentos das inscrições por parte dos clubes.
03/04/2020 - Data final para retiradas de atletas da competição sem
o pagamento de multas.
06/04/2020 - Divulgação final da lista de atletas inscritos na
competição.

09/04/2020 - Sorteio dos jogos.
15/04/2020 - Publicação final da tabela.
24/04/2020 - Reunião técnica, quarenta e cinco minutos antes do
início da primeira rodada da competição.
24/04/2020 à 26/04/2020 - Início da Competição, Eliminatórias,
Semifinais, Finais e Cerimônia de premiação.
As inscrições deverão ser feitas até o dia 20 de março e o
2.2

Inscrições

2.3

Sorteio

pagamento até o dia 03 de abril.

Serão feitas online pelo e-mail da FSBd:
fsbdsergipe2011@gmail.com
Será realizado no dia 09 de abril de 2020.

3. Informações Específicas
3.1

Categorias

3.2

Modalidades

3.3

Premiação

3.4

Petecas

3.5

Aeroporto

3.6

Ranking

3.7

W. O.

3.8

Hotéis e
Pousadas
indicadas
para a
competição

3.9

Uniformes

Principal e Jovens (sub: 11,13,15,17,19)
Máster:
Sênior’s de 29 a 39 anos – (S)
Másters I de 40 A 51 anos – (MI)
Másters II Maiores de 52 anos (MII)
Simples Masculina (SM)
Simples Feminina (SF)
Duplas (Masculina, Feminina e Mista).
Os atletas inscritos na competição poderão jogar até 3 modalidades.
Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada
modalidade. Não haverá disputas de 3º e 4º, premiando-se os
perdedores das semifinais.
Observar item 3.16 deste documento referente ao Código de
Conduta dos Atletas para a cerimônia de premiação.
Serão usadas petecas sintéticas da marca YONEX, modelo MAVIS
350. Se houver necessidade serão usadas também petecas de
outros modelos.
Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria (Aracaju/SE)
Será utilizado o ranking do último Norte Nordeste de Badminton
Regional 02 realizado em Recife no ano de 2019 para a definição
das cabeças de chave da competição. OBS: nas categorias que não
tiver atletas ranqueados, será feito sorteio de forma a minimizar a
possibilidade de atletas do mesmo estado na primeira rodada.
O número de cabeças-de-chave em cada modalidade/categoria
dependerá do número total de inscrições e seguirá o Regulamento
Geral de Competições da BWF.
Seguirá o Regulamento Geral de Competições da BWF
Pousada Nossa Senhora Aparecida
Rua Campo do Brito - Centro - Itabaiana\SE
(79) 9 9953-8948
Diárias entre R$ 55,00 – R$ 130,00
Hotel Danúbio
v. Otoniel Dória, 317 – Centro, Itabaiana\SE
793431258262
Diárias entre R$ 50,00 – R$ 120,00
O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é
obrigatório.
Não será permitido o uso de sapatos e /ou tênis que marquem o piso
do ginásio.

Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas
bandanas e faixas de cabeça.
Na premiação os atletas deverão estar usando o uniforme do clube e
não poderão estar de chinelos e portando bandeiras.
Categoria Principal e Máster:

3.10

Valor das
inscrições

SIMPLES – R$ 60,00 por jogador
DUPLA – R$ 30,00 por jogador
Categoria Jovem:
SIMPLES – R$ 30,00 por jogador
DUPLA – R$ 15,00 por jogador

3.11

Filiação de
Atletas e
Apresentação
de Exames
Médicos

3.12

CREF dos
Técnicos

3.13

Treinos

3.14

Troca de
Duplas

3.15

Ginásio

3.16

Código de
Conduta dos
atletas para
premiação

3.17

Responsável
por
menores de
idade

3.18

Direito de
Imagem

É recomendado que os atletas realizem exames médicos que
comprovem estarem aptos a participar do torneio e se cadastrem no
site da CBBd como amador ou profissional, não é necessário o
pagamento da filiação a CBBd.
Todos os técnicos deverão a apresentar a mesa de controle seus
respectivos CREF’s (Conselho Regional de Educação Física) com
validade vigente. Os técnicos que não apresentarem seus CREF’s
com validade vigente estarão impedidos de entrar em quadra.
Em virtude da dificuldade de liberação dos ginásios com maior
antecedência, não haverá agendamento de horários para treinos de
reconhecimento, sendo o ginásio liberado apenas para a
competição.
Caso haja necessidade de se efetuar alguma troca de duplas, isso
deverá ser comunicado durante a reunião técnica. Durante a
competição, não serão aceitas trocas de duplas e os atletas que não
comparecerem terão que justificar o W.O. podendo ser punidos com
pagamento de multa. Para se concretizar uma troca, o atleta que
estiver entrando para completar a dupla tem que estar inscrito na
competição e estar dentro das normas de inscrição divulgadas neste
documento.
O Ginásio Poliesportivo Chico do Cantagalo possui regras próprias e
qualquer desrespeito a essas regras poderá resultar em punições
feitas pela instituição, fora do alcance da FSBd.
De acordo com o Regulamento da BWF no item Código de Conduta
dos Atletas (2.2.4 e 5.3.6) FICA PROIBIDO atletas subirem ao pódio
portando raquetes, bolsas ou raqueteiras.
A publicidade de jogadores na cerimônia de premiação fica restrita
apenas ao uniforme.
O descumprimento destas regras pode ser passível de punições
impostas pelos organizadores.
Conforme determina o Regulamento 2019 da FSBd, é obrigatória a
presença de um responsável pelo clube/atleta no interior ginásio
durante os jogos de um atleta menor de idade. Tal fato se deve para
que esse responsável tome as devidas decisões no caso do atleta se
sentir mal em quadra.
Pelo presente instrumento, os atletas, prestadores de serviços ora
contratados, e demais presentes, cedem à FSBd e à CBBd 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
CBBd, podendo tal direito ser exercido em número ilimitado de
vezes, no Brasil ou no exterior, diretamente pela CBBd 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, 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 CBBd 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. Observações

4.1

A competição seguirá os moldes previstos no regulamento da FSBd, quando viável a
FSBd poderá adotar um formato onde o torneio possa ser comtemplado com mais
jogos.
Para visualizar o regulamento acesse nossa página:
http://www.badmintonsergipe.org.br/FSBd/
E clique no menu: Institucional>Diretoria>Administrativo>Regulamento

Sejam Bem-Vindos ao Campeonato Regional 02 de Badminton 2020.
Com os cumprimentos,
Federação Sergipana de badminton
Badminton, pratique essa ideia!

Wendel de Oliveira Mota Ribeiro
Presidente da FSBd

