1ª COPA CENTRO OESTE DE BADMINTON
RIO VERDE (GO)
A Federação Goiana de Badminton (FEGOB) tem a honra de convidá-los para competir na 1ª
Copa Centro oeste de Badminton a ser realizado na cidade de Rio Verde (GO) nos dias 30 de
novembro, 01 e 02 de dezembro de 2018.
Veja os detalhes a seguir:
1. Informações Gerais
Federação Goiana de Badminton (FEGOB)
e-mail: fegobcopa@hotmail.com
1.1

Organizador
contatos: Everton Pontes (64) 99223-8275
e: Breno Macedo (62) 99240-4999

1.2

Local

 Ginásio Poliesportivo da Unidade
SESI/SENAI de Rio Verde
Rua Guanabara, 217, Setor Pauzanes
Cep: 75904-015

1.3

Data do Torneio

30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2018

1.4

Assistência
financeira e
Patrocínio

A FEGOB deverá fornecer assistência financeira ao
desenvolvimento do torneio, sendo apoiada pela Confederação
Brasileira de Badminton e parceiros locais.

1.5

Árbitro Geral

Árbitro Geral: TAMYACK MACÊDO (PI)
e-mail: tamyackam@gmail.com

2.Programação

2.1

Cronograma

10/10/2018 – Divulgação da Carta Convite
05/11/2018 – Encerramento das Inscrições
19/11/2018 – Sorteio dos Jogos
30/11/2018 – Cerimônia de Abertura – 08 horas
Início dos jogos – 09 horas
01/12/2018 - Jogos Eliminatórios e Semifinais (início 09:00 horas)
02/12/2018 – Finais (início 09:00 horas)

2.2

Inscrições

Através do formulário anexo até o dia 05 de novembro de 2018.
Enviar para o e-mail: fegobcopa@hotmail.com

2.3

Data do sorteio

Dia 19 de novembro de 2018 em local e horário a ser informado
posteriormente.
3.Informações Específicas

3.1

Categorias

Jovens: sub 11 / sub 13 / sub 15 / sub 17 / sub 19
Principal (adulto)

3.2

Modalidades

Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Duplas
(Masculina (DM), Feminina (DF) e Mista (DX).
Os atletas inscritos na competição poderão jogar até 2 (duas)
modalidades.

3.3

Petecas

Serão usadas petecas de nylon, marca Yonex MAVIS 350 na
categoria Jovens. Na categoria Principal serão usadas petecas de
pena da marca Artengo BSC 950. Se houver necessidade poderão
ser usadas também petecas de outras marcas.

3.4

Aeroporto

Aeroporto General Leite de Castro (Rio Verde / GO)
NÃO SERÁ FORNECIDO QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE por
parte da organização.

3.5

Premiação

3.6

Referência do
Alojamento

Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de
cada modalidade.

 Escola Estadual de Tempo Integral Maria
Ribeiro Carneiro
Rua Agenor Diamantino, s/n, Feira Coberta, Vila
Amália.

3.6.1

Orientações sobre
o alojamento

O alojamento será numa escola estadual, conforme o item 3.6,
estando disponível à partir das 17hr do dia 30 de novembro
(sexta-feira), pois anterior a esse horário estará tendo aula nas
salas. Como serão usadas as salas de aula para alojamento, é
necessário que cada um tragam esses materiais, são eles:
colchão, roupas de cama e higiene pessoal. A orientação da

organização é que ao chegarem na cidade, as delegações vão
diretamente para o local da competição, conforme item 1.2. Ao
final dos jogos no dia 30 de novembro (sexta-feira), a organização
irá orientar o deslocamento de cada delegação em direção ao
alojamento.

3.7

Uniformes

3.8

Inscrições

O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é
obrigatório. A área visível de cada peça de roupa deve ser de pelo
menos 75% de uma cor.
Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da
camisa, porém, está proibido o atleta usar camisas com nomes
de outros atletas ou cargos nas costas de seu uniforme.
Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas
bandanas e faixas de cabeça.
Na premiação os atletas também deverão estar usando o
uniforme do clube e não poderão estar de chinelos.

As inscrições para este torneio deverão ser enviadas diretamente
para a Federação Goiana de Badminton (FEGOB), através de
formulário anexo.

Serão cobrados os seguintes valores de inscrições:

3.9

Valor das Inscrições

SIMPLES E DUPLA – R$ 110,00 por jogador, nesse valor
está incluso o alojamento e as seguintes refeições:
 30 de novembro (sexta-feira) – Almoço e jantar;
 01 de dezembro (sábado) – Café da manhã, almoço e
jantar;
 02 de dezembro (domingo) – Café da manhã e almoço.
OBS: O café da manhã, à partir do dia 01 de dezembro (sábado),
será servido no alojamento, conforme item 3.6. O almoço e o
jantar, à partir do dia 30 de novembro (sexta-feira), serão
servidos no local de competição, conforme item 1.2.
Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 09 de Novembro
de 2018.
Efetuar o depósito para:
Everton Pontes Freitas
 Banco Santander
 Agencia: 3719
 Conta: 60002072-1
OBS: ENVIAR EM ANEXO O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES
PREENCHIDO E O COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA O E-MAIL:
fegobcopa@hotmail.com

3.9.1

Valor do
alojamento e
refeições

Para aqueles que não são atletas e estarão os acompanhando,
são eles: técnicos, dirigentes, pais ou responsáveis e outros,
cada um pagará o valor de R$ 50,00 e nesse valor está incluso o
alojamento e as seguintes refeições:
 30 de novembro (sexta-feira) – Almoço e jantar;
 01 de dezembro (sábado) – Café da manhã, almoço e
jantar;
 02 de dezembro (domingo) – Café da manhã e almoço.
OBS: O café da manhã, à partir do dia 01 de dezembro (sábado),
será servido no alojamento, conforme item 3.6. O almoço e o
jantar, à partir do dia 30 de novembro (sexta-feira), serão
servidos no local de competição, conforme item 1.2.
Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 09 de Novembro
de 2018.
Efetuar o depósito para:
Everton Pontes Freitas
 Banco Santander
 Agencia: 3719
 Conta: 60002072-1
OBS: ENVIAR OS NOMES DOS ACOMPANHANTES E A FUNÇÃO
(TÉCNICOS, DIRIGENTES, PAIS OU RESPONSÁVEIS E OUTROS), E O
COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA O E-MAIL:
fegobcopa@hotmail.com

3.10

CREF dos Técnicos

TODOS os técnicos deverão apresentar a mesa de controle seus
respectivos CREF’s (Conselho Regional de Educação Física) com
validade vigente. Os técnicos que não apresentarem seus CREF’s
com validade vigente estarão impedidos de permanecer em
quadra.

3.11

Troca de Duplas

Eventuais trocas de duplas deverão ser informadas na reunião
técnica. Durante a competição, não serão aceitas trocas de
duplas. Para se concretizar uma troca, o atleta que estiver
entrando na dupla tem que estar inscrito na competição e estar
dentro das normas de inscrição divulgadas neste documento.
Caso duas duplas inscritas sejam desfeitas, os atletas que
sobraram poderão (se tiverem interesse) formar uma única
dupla. Neste caso, será feito um sorteio para definir em qual
posição na chave a nova dupla será inserida.

Sejam Bem-Vindos a 1ª Copa Centro Oeste de Badminton 2018.

