COMUNICADO I – SULAM 2017
A CBBd, divulga informações sobre o Campeonato SULAM 2017:
1 – Local da competição, datas e hotel oficial:
 Arena Carioca 1 – Parque Olímpico da Barra da Tijuca – RJ
 Período: 05 a 14 de dezembro 2017
 Hotel Oficial: Hotel Courtyard – RJ – Ao lado do Parque Olímpico.
Todas as informações acima citadas, estão detalhadas na Carta Convite da
competição, publicada no site da CBBd.
Quem ficar hospedado no Hotel Oficial, terá direito a transporte, Aeroporto
do Galeão RJ x Hotel Oficial X Aeroporto Galeão RJ.
Também terá acesso diferenciado ao Parque Olímpico.
É muito importante, que todos atletas, técnicos, dirigentes e familiares,
leiam com atenção a Carta Convite e sigam os prazos definidos na mesma.
2 - Relação de atletas classificados para a competição Individual:
 Na Carta Convite, está definido, a quantidade de vagas para cada país
participante, em cada modalidade, assim a quantidade de vagas para o
Brasil, como país sede.
 Para definição da relação de atletas classificados, foi utilizado o
Regulamento Técnico – 2017-2020, aplicação 2017, 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:

29/10
Cronograma que será seguido pela CBBd:
 Prazo final para confirmações dos atletas: 29/10;
 Divulgação da relação de atletas confirmados pela CBBd: 31/10;
 Envio pela CBBd, das inscrições para a CONSUBAD: 02/11;
 Prazo para retirada das inscrições sem penalizações: 10/11:
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.
3 – Convocação das Equipes: Adulta, Sub 19 e Sub 15 anos, para
disputar as competições por Equipes:
 As Equipes serão convocadas pela comissão técnica da CBBd, após a
confirmação dos atletas;
 As Equipes serão formadas por atletas que confirmarem participação
na competição e por atletas convocados (caso seja de interesse da
comissão técnica da CBBd), sendo que a relação dos atletas, será
publicada, dia 31/10/2017, no site da CBBd;
 As Equipes, podem conter, no máximo 20 atletas, sendo 10
masculinos e 10 femininos, sendo que a CBBd irá definir na
convocação, a quantidade de atleta;
 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;
 A CBBd, está avaliando a possibilidade de apoiar os atletas da
competição por equipes adulta e sub-19 anos, com uma ajuda de
custo. Entretanto isso somente será definido, na divulgação da
convocação das equipes, assim como, o valor e a quantidade de
atletas que terá o apoio, caso isso seja viabilizado financeiramente
pela CBBd.
4 – UNIFORMES:
 Os atletas que receberam uniformes para participação no PANAM JR e
PANAM por Equipes adulto, devem utilizar estes uniformes na
competição;
 A CBBd não irá fornecer uniformes a estes atletas, que já receberam;
 Os atletas que não participaram destas competições, devem preparar os
uniformes dos clubes, conforme regra da BWF, para participação na
competição e também enviar a numeração da camiseta junto com a
confirmação de participação ou interesse;
 A CBBd, está verificando a possibilidade de fornecer camisetas aos
atletas que não participaram do PANAM JR e Adulto e estará se
posicionando juntamente com a divulgação da relação final de atletas,
dia 31/10/2017.

5 – Informações adicionais:
Novas informações serão divulgadas pela CBBd, conforme necessidade.
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