COMUNICADO III – PANAM JR 2017
A CBBd, divulga informações sobre o XXVI Campeonato PANAM JR:
1 – Relação Final Atletas Classificados para a competição Individual:
➢ A CBBd apresenta a relação final dos atletas classificados,
CONFIRMADOS, para participação na competição Individual;
➢ Ressaltamos que o prazo para confirmação, foi seguido e conforme
definido no Comunicado I, este prazo foi de 24 dias (24/03 a 17/04).
2 – Relação Final Atletas Convocados para a competição por Equipes:
Atletas com as despesas sob a responsabilidade da CBBd:
•
•
•
•
•

Jaqueline Lima - JOCA
Jeisiane Alves – VIVA
Juliana Viana – JOCA
Sâmia Lima – JOCA
Jackeline Luz – VIVA

•
•
•
•
•

Fabrício Farias – JOCA
Jonathan Mathias – MIRATUS
Vinícius Soares Alecrim de Paula – ASSVP
Waleson Vinícios Evangelista dos Santos – JOCA
Donnians Lucas de Oliveira – MIRATUS
Atletas responsáveis pelo pagamento de todas as despesas:

▪
▪
▪
▪
▪

Tamires dos Santos – VIVA
Sânia Lima – JOCA
Elizabeth Moreira – VIVA
Vitória Bittencourt Brunetti - VIVA
Sofia Alonso - ECP

▪
▪
▪
▪
▪

William Guimarães – ASSVP
Rafael de Faria – ASSVP
Felipe de Faria – ASSVP
Isak Batalha – MIRATUS
Messias Rony - VIVA

3 – Visto para o Canadá:
✓ Conforme verificamos no site do Consulado Canadense no Brasil, e
também consultamos o despachante em Campinas que atende a CBBd
quando necessário, temos as seguintes informações importantes:
•

O Governo do Canadá confirmou oficialmente que vai facilitar a
entrada de brasileiros por meio da eTA Autorização Eletrônica
de Viagem (Electronic Travel Authorization). A medida entra em
vigor a partir de 1 de maio de 2017 e chega para reduzir a
burocracia;

•

eTA só poderá ser solicitada por brasileiros que acessarem o
Canadá, via aéreo e tiverem visto válido para os Estados
Unidos ou que já tiverem tirado o visto canadense nos últimos
10 anos. Os demais passageiros terão de solicitar o visto de
turismo tradicional;

•

Solicitar a eTA é bem fácil. Basta acessar o site do governo
canadense, preencher o formulário, efetuar o pagamento da
taxa com cartão de crédito internacional e aguardar a
aprovação, que pode levar até 72 horas. O site está disponível
em inglês e francês. Quem pretende chegar ao país por terra
ou mar, precisa ter o visto convencional, de acordo com as
exigências do Consulado.

•

Quem tiver dúvidas deve consultar seu despachante ou indicamos a
MCO Express Vistos e Passaporte, que fica em Campinas – Fone: 1932557445 – falar com Orlando.

•

A responsabilidade pelo Passaporte e pelo Visto Canadense, é
exclusivamente do Atleta. Todos os Atletas devem se
apresentar para a competição, com toda documentação
adequada para a viagem.

4 – Prazos Finais:
➢ Para a competição Individual, os prazos foram encerrados:
▪

A partir desta data, todos os atletas que cancelarem sua participação, terão as
penalizações definidas pela CBBd aplicadas, pois não teremos tempo hábil para
reposição dos atletas.

▪

Algumas duplas foram formadas, conforme o Regulamento, priorizando as
confirmações nas respectivas duplas e posteriormente considerando o
posicionamento do atleta na Simples.

▪ Quem não concordar com as formações na relação de atletas classificados, se
posicionar formalmente, até dia 26/04, para o e-mail:

beto.santini@badminton.org.br .

➢ Para a competição por Equipes:
▪

Como a CBBd complementou a Convocação dos atletas para a esta competição,
estamos definindo o prazo até dia 26/04, para a formalização do Não aceite
dos atletas convocados neste Comunicado pela primeira vez. Os demais já
estão com a confirmação formalizada. A formalização do Não aceite a
convocação, deve ser feita para o e-mail: beto.santini@badminton.org.br .

▪

Caso algum atleta Convocado pela primeira vez através deste Comunicado, Não
aceitar a convocação, não serão convocados novos atletas.

5 – Uniformes e Documentos:
✓ A CBBd irá fornecer uniforme para os atletas, para as competições
Individual e Equipes;
✓ Para isso, solicitamos que todos os atletas classificados e que
participarão da Equipe, enviem para o e-mail:
operacional@badminton.org.br, até dia 01/05/2017, o tamanho da
camiseta, shorts, foto para credenciamento e cópia do Passaporte,
na página dos dados e foto. Favor enviar e-mail, com o nome do
atleta e as numerações e a foto e cópia do Passaporte em anexo;
✓ Considerar os seguintes tamanhos:
▪ Masculino: Camisetas e Shorts = 16, PP, P, M, G e GG;
▪ Feminino: Camisetas Baby Look e Saias = 16, PP, P, M, G e GG.
✓ As Camisetas terão o último sobrenome do atleta, conforme cadastro na
BWF e ou CBBd, para atender as regras da BWF. Caso seja necessário,
solicitem adequação do cadastro atual, para a Federação Estadual. O
nome cadastrado deve estar conforme o Passaporte.
6 – Técnicos - Credenciamento:
• Conforme regra da BPAC, cada país poderá credenciar 01 técnico para
cada 06 atletas, na competição individual, com o máximo de 08 técnicos
por País;
• O Brasil – CBBd, terá, conforme a relação de atletas classificados, 34
atletas inscritos na competição Individual (11 mulheres e 23 homens).
Com base neste número, poderemos credenciar, no máximo, 06
técnicos;
• Os técnicos que tenham interesse em participar da competição e queiram
ter o credenciamento, para atuar na quadra na competição Individual,
devem enviar e-mail para: operacional@badminton.org.br, até no
máximo dia 01/05/2017, também informando a numeração da
camiseta e enviando, foto e cópia do Passaporte, conforme solicitado aos
atletas;

• Caso tenhamos, mais do que 06 técnicos interessados no
credenciamento, estaremos definindo quem será credenciado, conforme
o seguinte critério:
➢ Técnico, com maior número de atletas participantes na competição por
equipes. Os 06 técnicos com mais atletas participantes, serão
credenciados. Será considerado o atleta que faz parte da equipe que o
técnico é responsável formalmente.

• Somente o Chefe de Equipe da delegação brasileira, definido pela CBBd,
será credenciado como Dirigente, conforme definido pela organização;
• Serão credenciados: Atletas – todos os Classificados para a competição
Individual e todos Convocados para a competição por Equipes, Técnicos
(máximo 06 para a competição Individual e 01 para a competição por
Equipes); Chefe de Equipe (CBBd) e Fisioterapeuta (CBBd);
• ATENÇÃO PARA OS PRAZOS, pois não terá credenciamento no local,
conforme definido pela organização.
7 – Informações de Viagem – Atletas e Técnicos:
✓ Todos os atletas e técnicos credenciados, devem enviar para o e-mail:
operacional@badminton.org.br , todas as informações da viagem,
conforme planilha Transportation Form, disponibilizada no site da CBBd,
até dia 30/05/2017.
✓ Quem não enviar as informações na data definida acima, ficará sem o
transporte oficial.

8 – Novas Informações:
✓ Novas informações serão publicadas, conforme necessidade.
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