Comunicado nº 010/2018/CBBd (JRSC) – Superintendência
Campinas, 14 de agosto de 2018

LI NING BWF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP 2018
Período: 05-10/11 – Equipes ; 12-18/11 - Individual
Local: Markham / Canadá.
A Confederação Brasileira de Badminton, apresenta abaixo,
informações e definições sobre o Campeonato Mundial Junior 2018.
Competição por Equipes:
A CBBd, realizou a inscrição do Brasil na competição por Equipes, em 24/07/2018.
A CBBd até este momento, não tem disponibilidade financeira para levar uma equipe
para esta competição.
Em função disso, os atletas que tem interesse em participar da competição por
equipes, devem enviar e-mail para betosantini@uol.com.br, confirmando este
interesse, até dia 07 de setembro de 2018.
É possível inscrever até 20 atletas, sendo 10 masculinos e 10 femininos, na
competição por equipes.
A equipe será formada, pelos primeiros atletas que confirmarem participação, até o
limite permitido.
Caso até dia 10/09/2018, nenhum atleta confirmar interesse, a CBBd irá retirar a
inscrição do Brasil, nesta competição.
Competição Individual:
Para participação na competição Individual, o Brasil terá as quantidades de vagas,
conforme definido abaixo – regra da BWF:
1 – Caso o Brasil participe da competição por Equipes, poderá inscrever no máximo,
03 SM, 03 SF, 02 DM, 02 DF e 03 DX;
2 – Caso o Brasil não participe da competição por Equipes, poderá inscrever no
máximo, 02 SM, 02 SF, 01 DM, 01 DF e 02 DX.
A CBBd define a seguinte regra para participação dos atletas brasileiros:
1 – Uma vaga para o Campeão PANAM JR 2018, em SM;
2 – Uma vaga para a/o atleta melhor colocado no RK Mundial Junior da BWF na data
de 20/08/18;
3 – Uma vaga para o/a atleta melhor colocado no RK Nacional Sub-19 anos, em SM,
na data de 20/08/2018.
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A data final para a inscrição na competição Individual, será 10/09/2018, para a CBBd,
pois é a data que definirá a quantidade de vagas que o Brasil terá para esta
competição.
Enviar a solicitação de inscrição, para operacional@badminton.org.br, a/c do Hilton.
Caso a CBBd, consiga algum apoio financeiro para esta competição, o mesmo será
destinado aos atletas que confirmaram participação, até a data pré-definida neste
comunicado.
Estamos disponibilizando a Carta Convite da competição em anexo a este comunicado,
com todas as informações sobre as competições, por equipes e individual.
Caso necessário, estaremos divulgando novas informações sobre este assunto.

José Roberto Santini Campos
Superintendente

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente
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