COMUNICADO I
Campeonato PANAM Adulto Individual 2017
A CBBd apresenta em anexo, a relação de atletas classificados para
disputar o XXI Campeonato PANAM Individual adulto:
Cidade: Havana – Cuba
Período: 27 a 30 de abril 2017
Todas as informações adicionais estão na Carta Convite também
anexa ao este Comunicado.
Definição dos atletas classificados:
Conforme o Regulamento 2017, a definição dos atletas deveria ser
por convocação, entretanto, em função da CBBd não ter
disponibilidade financeira para apoiar os atletas nesta competição, a
convocação seguiu as seguintes regras:
Simples e Dupla Mista = 04 vagas para o Brasil:
Até 02 vagas pelo RK BWF Mundial de 16/03/2017 – até 180º.
As demais vagas pelo RK Nacional de março 2017.
Duplas = 02 vagas para o Brasil:
01 vaga pelo RK BWF Mundial de 16/03/2017 – até 180º.
01 vaga pelo RK Nacional de março de 2017.
Responsabilidades Financeira:
A CBBd irá assumir os custos das inscrições de todos os atletas e os
custos de 01 Chefe de Equipes / Técnico, para acompanhar os
atletas e ser o responsável pela delegação do Brasil na competição.
O Chefe de Equipe / Técnico, será o Marco Vasconcelos.
Todos os custos referente a viagem, hospedagem e alimentação,
são de responsabilidade dos atletas que confirmarem participação.
Prazo para confirmação de participação:
Todos os atletas relacionados na relação em anexo a este
Comunicado, devem confirmar participação ou interesse, até dia
22 de março de 2017, através do e-mail:
operacional@badminton.org.br .

Estamos divulgando este Comunicado com a relação dos atletas
classificados, nesta data, em função da elaboração do RK Nacional
após etapa de SP e também em função da atualização do RK BWF,
com a pontuação do Brasil Open.
Em função disso, as datas estão apertadas e nenhuma exceção será
feita em caso de não cumprimento dos prazos.
Uniformes:
A CBBd não irá fornecer uniformes para esta competição.
Os atletas estão liberados para usarem uniformes da CBBd e
também uniformes do Clube, desde que os mesmos atendam
integralmente as regras da BWF.
Atenção, para as Duplas. Nas duplas os uniformes devem ser iguais:
Camisetas – mesma cor predominante;
Shorts e Saias – mesma cor.
Qualquer irregularidade que tenha consequência uma advertência
com multa, a mesma será de total responsabilidade do atleta.
Carta Convite:
Na Carta Convite em anexo, estão definidas todas as informações
necessárias, incluindo informações sobre hospedagem e hotéis
oficiais.
Documentação e Vacina:
Passaporte válido, obrigatório.
Visto = É necessário, porém trata-se de um TKT que deve ser
comprado no embarque no Brasil ou na conexão.
Valor previsto = U$ 20,00. Quem fizer conexão via USA, este valor
deve ser U$ 50,00.
Vacina de Febre Amarela = Obrigatória.
Favor confirmarem estas informações com o agente de viagem.

Informações Gerais:
A CBBd estará divulgando a relação oficial dos atletas classificados
com confirmação, até dia 24/03/2017.
As inscrições serão realizadas via on line, pela CBBd, até dia
27/03/2017.
Conforme Carta Convite, o prazo para retirada de inscrição sem
penalização pela BWF, é até dia 09/04/2017.
Entretanto, para a CBBd, não existirá este prazo, sendo que os
atletas que confirmarem participação, serão inscritos na competição.
Atenção para este item:
Em caso de desistência posterior, para não pagar a multa da BWF, o
atleta deve comunicar a CBBd até 09/04/2017, entretanto o atleta
estará sujeito a penalizações pela CBBd – multas, etc, pois não
teremos tempo hábil de substituição e atletas confirmados poderão
ficar fora da competição.
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