COMUNICADO II – PANAM JR 2017
A CBBd, divulga informações sobre o XXVI Campeonato PANAM JR:
1 – Informações sobre a convocação dos atletas para a competição
por Equipes:
➢ A CBBd estará convocando 20 atletas para a competição por equipes,
sendo 10 masculinos e 10 femininos;
➢ A CBBd irá assumir os custos de aéreo, hospedagem e alimentação para
10 atletas, sendo 05 masculinos e 05 femininos;
➢ Os outros 10 atletas convocados, sendo 05 masculinos e 05 femininos,
serão responsáveis pelo pagamento de todas as despesas, durante as
competições por equipes e individual;
➢ Atletas convocados para a competição por equipes, que terão as
despesas sob a responsabilidade da CBBd e que não participarão da
competição individual, serão liberados no dia seguinte ao término desta
competição, sendo que as despesas somente serão pagas pela CBBd, até
um dia após o término da competição por equipes;
➢ A convocação destes atletas, foi definida pela Técnica da Seleção
Brasileira Juvenil da CBBd para esta competição, Norma Rodrigues;
➢ A CBBd estará disponibilizando 01 Chefe de Equipe, 01 Técnico e 01
Fisioterapeuta, que irão coordenar as atividades administrativas e
técnicas, durante as competições por Equipes e Individual.
2 – Período de treinamento para os atletas convocados para a
competição por Equipes:
✓ Todos os atletas convocados para a competição por Equipes, estão
convidados a participarem do período de treinamento, pré-competição,
que será realizado de 19/06 a 17/07/2017, no Centro de Treinamento da
CBBd, em Teresina – PI;
✓ Os atletas convocados para a competição por equipes, que terão as
despesas sob a responsabilidade da CBBd, estão convocados para o
período de treinamento acima definido. Estes atletas terão as despesas
de transporte, hospedagem e alimentação, sob a responsabilidade da
CBBd neste período;
✓ Qualquer problema sobre as datas de treinamento, devem ser
informados por estes atletas, no momento da confirmação de
participação, conforme prazo definido abaixo.

3 – Relação de 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:

▪
▪
▪
▪
▪

Sânia Lima – JOCA
Tamires dos Santos – VIVA
Sayane Lima – JOCA
Lorena Vieira – ASBADGI
Julia Viana – JOCA

▪
▪
▪
▪
▪

William Guimarães – ASSVP
Rafael de Faria – ASSVP
Luan Madeira – MIRATUS
Felipe de Faria – ASSVP
Isak Batalha - MIRATUS

Atletas reservas – Serão chamados pela ordem, caso algum atleta da relação
acima, não confirme participação no prazo definido – Estes atletas também
devem confirmar interesse, no prazo estabelecido neste comunicado:
▪
▪
▪
▪

Elizabeth Moreira – VIVA
Maria Elizabete Ferreira – ÉOBAD
Monaliza Feitosa – ASBADGI
Manoela Koepsel – BBC

▪
▪
▪
▪

Jonatas Carvalho – ASBADGI
Felipe Riberio – ÉOBAD
Lucas Gilinski da Cunha – BME
Welton Juvenal Menezes – ÉOBAD.

4 – Prazos para Confirmação:
➢ Todos os atletas Convocados neste comunicado II, devem confirmar
participação ou interesse, no máximo até às 23:59 hs do dia
17/04/2017 (segunda-feira), para o e-mail:
inscricoes@badminton.org.br;
➢ O atleta que não se posicionar oficialmente até a data definida acima,
estará automaticamente DESCONVOCADO, e outros atletas da relação,
que confirmarão participação, serão efetivados. Caso exista necessidade,
novas convocações serão realizadas.
5 – Visto para o Canadá:
✓ Conforme definido no comunicado I, todos os atletas, técnicos e
dirigentes que participarão do PANAM JR 2017, são responsáveis por
estarem com o Passaporte válido (mínimo 06 meses) e Visto para o
Canadá, emitido;
✓ Todos os atletas, convocados neste comunicado II, também são
responsáveis, por estarem com Passaporte e Visto adequados para
viagem. Esta responsabilidade, é exclusiva do atleta convocado;
✓ Os atletas convocados para o período de treinamento no CT da CBBd em
Teresina, devem se apresentar com o Passaporte e Visto válidos, assim
como os atletas convidados, que participarem do treinamento;
✓ Todos os atletas devem se apresentar no Hotel Sheraton – até dia 19/07,
para treinamento dia 20 e início da competição, dia 21;
✓ Os atletas convocados que serão responsáveis pelas despesas, podem
optar por se hospedar, assim como viajar, no hotel e nas datas e
horários que vulgarem mais adequados, entretanto, à partir do dia 19
até dia 23/07, devem cumprir rigorosamente a programação definida
pela CBBd.
6 – Novas informações:
➢ Novas informações sobre a competição, serão disponibilizadas
pela CBBd, quando necessário.
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