Comunicado nº 005/2018/CBBd (JRS/HFS) – Superintendência
Campinas, 07 de maio de 2018

CAMPEONATO: XXVII PANAM JR por Equipes e Individual
LOCAL: Lauro de Freitas – BA – Centro Panamericano de Judo.
Avenida: Praia de Copacabana, 1764 – Bairro: Ipitanga.
PERÍODO: 18 a 20/07 – Equipes; 22 a 26/07/2018 - Individual
ASSUNTOS:
1.
2.
3.
4.

Competição Individual: Relação final de atletas confirmados
Competição por Equipes: Convocação
Período de treinamento em Teresina – PI e Lauro de Freitas - BA
Documentos necessários
5. Uniforme
A Confederação Brasileira de Badminton, apresenta abaixo, informações
importantes sobre o XXVII Campeonato PANAM JR:

1. Competição Individual:
•

Relação final de atletas confirmados

Após encerrado o período de confirmação dos atletas classificados e reservas, definido no
Comunicado I, a CBBd divulga a relação final dos atletas classificados para participação na
competição, representando o Time Badminton Brasil e seus respectivos Clubes.
A desistência de qualquer atleta, que esteja nesta relação final, deverá ser comunicada via email, para operacional@badminton.org.br, até a data limite de 13/05/2018.
Após esta data, somente será aceita como justificativa para alteração na relação de atletas,
lesão sofrida pelo atleta classificado após a data de 07/05/2018.
Esta justificativa deverá ser um atestado médico, definindo claramente a lesão, com a
assinatura e CRM do médico responsável, que deverá ser enviada para
operacional@badminton.org.br. Para este tipo de cancelamento, não haverá reposição de
atletas, pois o prazo não permitirá.
A partir de 14/05/2018, a relação de atletas será transformada na Inscrição oficial do Brasil,
que será enviada para a BPAC, sem possibilidade de qualquer alteração, apenas exclusão, em
caso de lesão, conforme definido acima.
É importante que todos tenham a consciência, que a confirmação de participação de um
atleta, exclui a possibilidade de outro atleta participar da competição. Por isso, é necessário
tempo hábil para ser chamado outro atleta que confirmou interesse em participar.
Em respeito aos atletas prejudicados, a CBBd irá aplicar sanções aos atletas e clubes que
impedirem a participação, por não cumprimento dos prazos, claramente definidos pela CBBd.
Não se aplica a nenhum atleta brasileiro, a data de retirada de inscrição sem
penalização, definida na Carta Convite da competição, mas sim as datas definidas
pela CBBd, neste comunicado.
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2. Competição por Equipes:
•

Convocação

A CBBd, através da sua comissão técnica, convoca abaixo os atletas para participação na
competição por Equipes, representando o Time Badminton Brasil.
Estão convocados 20 atletas, sendo que a CBBd irá apoiar financeiramente, assumindo os
custos de transporte, hospedagem e alimentação, para o período de treinamento em Teresina
e no local da competição e para o período integral de competição, para 10 atletas.
Os demais 10 atletas convocados, serão responsáveis pelos custos de transporte, hospedagem
e alimentação, no período de treinamento e de competição.
Atletas Convocados, com apoio financeiro da CBBd:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jaqueline Lopes Lima - JOCA
Juliana Viana - JOCA
Sâmia Lima – JOCA
Sânia Lima – JOCA
Tamires dos Santos – SHC
Donnians Lucas de Oliveira – Miratus
Fabrício Farias – JOCA
Isak Batalha – Miratus
Jonathan Mathias – Miratus
Vinícius Alecrim de Paula – ASSVP

Atletas Convocados, responsáveis pelos custos totais de participação na competição:
✓ Julia Viana – JOCA
✓ Maria Emanuelle Rocha – ASBADGI
✓ Sayane Lima - JOCA
✓ Sofia Alonso – ECP
✓ Vitória Brunetti – SHC
✓ Felipe Ribeiro – ÉOBAD
✓ Gabriel Cury – FONTE
✓ Ian Silva – ODIP – Gravatá
✓ Welton Menezes - ÉOBAD
✓ Willian Guimarães - ASSVP
Os atletas convocados acima, devem confirmar participação na equipe, pelo e-mail
operacional@badminton.org.br, até dia 13/05/2018.
Os atletas convocados que receberão apoio financeiro da CBBd, devem considerar na
confirmação, a obrigatoriedade de cumprir integralmente as determinações abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Se apresentar em Teresina – PI, dia 02/07, para período de treinamento até dia 14/07;
Os atletas ficarão alojados neste período, no CT;
Viagem para Bahia, dia 15, com treinamentos no local da competição, dias 16 e 17/07;
Hospedagem na Bahia, no hotel oficial, em aptos duplos ou triplos;
Utilizar nos treinamentos, apenas uniformes da CBBd e clube – caso necessário;
Seguir toda programação da comissão técnica da CBBd, ao longo do período de
treinamento e competição por equipes e individual - 02 a 26/07;

✓ O atleta que não puder cumprir as determinações acima, não deverá aceitar a
convocação. Caso o mesmo aceite e não cumpra as determinações posteriormente,
serão aplicadas sanções ao atleta e clube, pela CBBd.
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Os atletas convocados que serão responsáveis pelos custos totais de participação na
competição, devem considerar na confirmação, a obrigatoriedade de seguir a seguinte
programação:
✓ Se apresentar no local da competição – BA, para treinamento dias 16 e 17/07;
✓ Utilizar nos treinamentos, apenas uniformes da CBBd e clube – caso necessário;
✓ Seguir toda programação definida pela comissão técnica da CBBd, ao longo do período de
treinamento e competição por equipes - 16 a 20/07;
✓ O atleta que não puder cumprir as determinações acima, não deverá aceitar a
convocação. Caso o mesmo aceite e não cumpra as determinações posteriormente,
serão aplicadas sanções ao atleta e clube, pela CBBd.

3. Período de Treinamento:
•
•

Centro de Treinamento da CBBd em Teresina – PI
Treinamento aberto aos atletas classificados na competição Individual

A CBBd está definindo, que no período de 04 a 30/06/2018, o Centro de Treinamento em
Teresina – PI, estará aberto para receber os atletas classificados para a competição individual.
Os atletas que tenham interesse em participar de um período de treinamento de no máximo
06 dias – segunda a sábado, com a comissão técnica da Seleção Brasileira Juvenil, deve enviar
e-mail para normateo@hotmail.com, até dia 20/05/2018, numerando os períodos abaixo
definidos, pela ordem de prioridade (1 a 4):
Período
Período
Período
Período

1:
2:
3:
4:

04 a
11 a
18 a
25 a

09/06
16/06
23/06
30/06

Para cada período, serão aceitos no máximo 10 atletas.
Estes atletas poderão ficar alojados no CT e a CBBd fornecerá alimentação na UFPI, ao lado do
CT. Entretanto, as despesas de transporte, são de responsabilidade de cada atleta, assim
como os atletas devem levar, material de treinamento suficiente para o período – evitando a
necessidade de lavar roupas, toalha de banho e material de higiene pessoal.
Este treinamento, é opcional e destinado exclusivamente aos atletas com presença confirmada
no Campeonato PANAM JR Individual, na relação final disponibilizada no site da CBBd.
A definição dos períodos determinados para cada atleta, será conforme ordem de envio de email solicitando a reserva da vaga para o treinamento.
•
•

Centro de Treinamento da CBBd em Teresina – PI
Treinamento para os atletas convocados para a Equipe, sendo obrigatório
para os atletas que terão apoio financeiro da CBBd

Os atletas devem se apresentar no CT da CBBd em Teresina, até dia 02/07, para participação
no período de treinamento de 03 a 14/07/2018, sob a responsabilidade da comissão técnica da
CBBd.
A CBBd será responsável pelo transporte do atleta até Teresina e posteriormente até Salvador
e retorno a cidade de origem.
Os atletas ficarão alojados no CT e farão as alimentações na UFPI, com os custos sob a
responsabilidade da CBBd.
Para o período de treinamento, os atletas devem levar toalha de banho e material de higiene
pessoal.
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4. Documentos necessários / obrigatórios, para todos os
atletas participantes da competição por equipes e
individual:
Todos os atletas que participarão da competição, devem enviar para o e-mail
operacional@badminton.org.br, até dia 27/05/2018, cópia do RG – frente e verso, com foto
ou cópia do passaporte – página com foto, nome e data de nascimento.
Esta documentação é obrigatória, para a BPAC comprovar a data de nascimento do atleta,
validando sua participação na categoria que o mesmo foi inscrito.
A CBBd é responsável por enviar esta documentação para a BPAC.

5. Uniforme:
A CBBd entregará a cada atleta do Time Badminton Brasil inscrito na competição, no mínimo
01 camiseta, já pronta para uso, com o nome do atleta e Brasil gravados na costa.
Na competição por Equipes, é obrigatório o uso de uniforme (camiseta e short ou saia) iguais
para todos os atletas que compõem a equipe.
Neste caso, estamos definindo que o short ou saia, para esta competição, deve ser preto,
independente de marca, já que a CBBd irá fornecer somente a camiseta, cada atleta deve
levar seu short ou saia.
Na competição Individual, é obrigatório o uso de uniforme (camiseta e short ou saia) iguais,
nas disputas de duplas masculinas, femininas e mistas.
Para as competições de simples masculina e feminina, o uniforme pode ser diferente dos
demais, entretanto deve estar atendendo as regras da BWF.
Os atletas podem utilizar os uniformes de seus clubes, entretanto, os mesmos devem atender
integralmente as regras da BWF.
Caso exista alguma penalização por uso de uniforme inadequado, que não seja fornecido pela
CBBd, o atleta será o responsável por esta penalização.
Atenção para as regras da BWF para o uniforme.
Um ponto importante, é que o nome gravado do atleta, deve ser o último sobrenome,
conforme documento apresentado, definição na inscrição ou ainda conforme cadastro do
atleta na BWF, caso o mesmo tenha ID BWF.
Caso tenham dúvidas sobre as regras para o uniforme, favor contatar a CBBd, através do Sr.
Hilton, pelo e-mail operacional@badminton.org.br.
A definição de como será realizada a entrega da camiseta da CBBd, aos atletas, será
determinada posteriormente e informado a todos por comunicado divulgado no site da CBBd.
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Norma Rodrigues
Técnica CBBd – Seleção Juvenil

Marco Vasconcelos
Apoio Técnico ao Time Badminton Brasil nesta competição

José Roberto Santini Campos
Superintendente
Chefe de Equipe na competição

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente
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