Brasil Para-badminton Internacional 2018
(Carta Convite válida apenas para brasileiros)

A Confederação Brasileira de Badminton tem a honra de convidá-los a
participar do Brasil Para-badminton Internacional 2018 a ser realizado no
período de 7 a 12 de agosto de 2018, conforme descrições a seguir:

Parte I - Informações do Evento
1.1

Datas do evento

7 - 12 de Agosto de 2018

1.2

Sancionado por

Federação Mundial de Badminton (BWF)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON
Presidente: Francisco Ferraz de Carvalho
1.3

Organizador
Nacional

Rua Evandro Lins e Silva, 840
Edifício Office Tower, Sala 1715
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - Brasil
CEP 22.631-470 - Tel: 55 21 3592.0210
Coordenador: José Artur Veloso Nogueira
Email: parabadminton@badminton.org.br
Tel: (86) 9 9929-1091

1.4

Organizador do
Torneio e
informações do
ginásio

Operacional: Hilton Fernando dos Santos
Email: operacional@badminton.org.br
Gerente Técnico: José Roberto Santini Campos
Email: beto.santini@badminton.org.br
Centro Paraolímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – Jd. Guarani
São Paulo / SP / Brazil
Perto de São Paulo Expo

1.5

Inscrições
(apenas Online)

ON-LINE no site da CBBd até as 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 27 de Junho de
2018.
As inscrições para brasileiros se encerram antes do prazo para estrangeiros

1.6

Data de término
das inscrições
para brasileiros

23:59 hs do dia 27 de Junho de 2018

1.7

Árbitro Geral
Árbitro Adjunto

Enrique Charadan (CUB)
Carmen Martinez (ESP)

1.8

Delegado
Técnico

Stefan Fuerstenau (GER)

1.9

Classificador
Principal

Dra Silvia Albrecht (SUI)

Events

Wheelchair classes
WH 1

WH 2

Short
Stature
SS 6

Standing classes
SL 3

SL 4

SU 5

Men's Singles
Women's Singles

1.10

Men's Doubles



→

 

Women's Doubles



→





→



Mixed Doubles



→





→



→

  

The following rule will apply for doubles and mixed:

Eventos

Sign

Event

Sport
Class

Points

Combinations
Permitted

NOT
Allowed

Men’s Double



Women’s
Double

WH 1 &
WH 2

A maximum
of 3 points

WH 1 + WH 2
(WH 1 + WH 1)

WH2 + WH2

Mixed Double



Men’s Double

SL 3 &
SL 4

A maximum
of 7 points

SL 3 + SL 4
(SL 3 + SL 3)

SL 4 + SL 4
SL 3 + SU 5
SL 4 + SU 5




1.11

Entradas
mínimas

SU 5 + SU 5
Men’s Double

SU 5

Women’s
Double

SL 3 to

Mixed Double

No limitation

(or all other
combinations)
SL 3 + SU 5

SU 5

A maximum
of 8 points

SL 4 + SL 4

SL 4 + SU 5

(SL 3 + SL 4

SU 5 + SU 5

SL 3 + SL 3)

Se há menos de quatro (4) inscrições ou menos de três (3) países
representados em um determinado evento, os eventos podem ser
combinados - Classes Esportivas e / ou homens e mulheres - de acordo
com o Regulamento da competição de Para-Badminton 5.1.5.1 – veja
www.bwfbadminton.com

R$ 130,00 por jogador (Taxa única)
O pagamento deverá ser feito pelas Federações Estaduais através de boleto
bancário que será gerado ao término da confirmação das inscrições. (ver
item 3.8 deste documento).
1.12

Valor das
Inscrições

A taxa de inscrição inclui:
• Transporte local
O transporte só será fornecido de / para o Aeroporto Internacional de
Guarulhos (GRU AIRPORT) e o Residencial do Centro Paraolímpico
Brasileiro e o Estanplaza Ibirapuera Hotel de 7 a 12 de agosto 2018.

Todas as taxas de inscrição devem ser pagas até 13 de julho de 2018.

1.13

Hospedagem

1.14

Prêmios

1.15

Controle do
doping

Ver Parte II – Hospedagem e Transporte.
Todos os pagamentos do hotel devem ser feitos conforme as instruções na
seção Alojamento - Hotel abaixo até 13 de julho de 2018.
(ver item 2.1 deste documento).

Nenhum jogo será disputado para determinar o 3º / 4º lugar.

Isenções de Uso Terapêutico (IUT) - jogadores que necessitem tomar
medicamentos que contém Substâncias Proibidas devem solicitar
permissão para usar essas substâncias antes de tomá-las. IUT deve ser
aprovado 21 dias antes da competição internacional. Os formulários estão
disponíveis no site da BWF - consulte o menu "Antidoping".
Os testes antidoping’s poderão ser realizados em competições
internacionais.
Mais informações sobre Antidoping podem ser encontradas em
www.bwfbadminton.com

1.16

Petecas

1.17

Mídia

1.18

Material de foto
e vídeo

1.19

Seguro

YONEX AS-30 ou YONEX AS-50
Os jogadores devem ajudar a mídia sempre que possível para fotos e se
isso se encaixa a sua formação e cronograma da competição.
A BWF tem o direito de usar fotografias, material de filme ou qualquer outra
imagem de jogadores capturados durante eventos sancionados pela BWF.
Os participantes devem tirar seu próprio seguro de viagem, saúde e
acidentes pessoais.

Parte II - Hospedagem e Transporte
Hotéis Oficiais
Hotel 1) Residencial do Centro Paraolímpico Brasileiro.
Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – Jd. Guarani São Paulo / SP / Brasil.
Teremos 200 vagas totais no Residencial do Centro Paraolímpico Brasileiro.
Obs.: O Residencial do Centro Paraolímpico Brasileiro tem regras rígidas e

específicas sobre comportamentos dos hospedes e horários, ao solicitar a
reserva o atleta/técnico/acompanhante concorda com o cumprimento dos
mesmos.
Configuração e quantidade dos quartos disponíveis:
Sextuplo: 10
Serão 60 vagas para os brasileiros sendo:
Atletas: 47

2.1

Hospedagem

Acompanhantes: 5 (*Desde que comprovado a necessidade).
Técnicos: 8
A solicitação deverá ser realizada por email (parabadminton@badminton.org.br)
com o envio do formulário em anexo - Formulário Informações Complementares e
Residencial CT-CPB.
Obs. a vaga só será confirmada após oficialização da inscrição (ver item 3.8 deste
documento).
Os organizadores tentarão atender os interesses dos atletas adequando da melhor
maneira possível dependendo da disponibilidade de quartos.

Critérios:
Por ordem de solicitação, prioridade para os atletas (principalmente os usuários de
cadeira de rodas).

• Refeições
Café da manhã, almoço e jantar entre 07 e 12 de agosto de 2018 (no local
principal do evento do Residencial do Centro Paraolímpico Brasileiro).

Para os hospedes do Residencial do Centro Paraolímpico Brasileiro a
hospedagem e as refeições SERÃO GRATUITAS.

Contato: José Artur Veloso Nogueira
E-Mail: parabadminton@badminton.org.br
Fone: (86) 99929-1091

Hotel 2) Hotel Estanplaza Ibirapuera (4 Star) - (8,6 km do ginásio de competição)
Avenida Jandira, 501 – Moema – São Paulo/SP

(Reservas diretamente com o hotel - Informar que se trata de participante do
torneio internacional de para-badminton)

E-Mail: reservas@estanplaza.com.br
Site: http://estanplaza.com.br/hoteis/pt-br/estanplaza-ibirapuera/
Fone: +55 11 3059-3277

Hotel 1) As reservas devem ser feitas até 13 de Julho de 2018, através do
formulário em anexo obedecendo critérios estabelecidos. (Item 2.1)
2.2

Condições de
reserva

Hotel 2) As reservas e o pagamento devem ser feitos e confirmados até 13 de
Julho de 2018. Os organizadores não podem garantir as mesmas taxas que
estarão disponíveis após esta data. Os quartos adaptados para cadeiras de
rodas são limitados e serão alocados ao primeiro a chegar.

2.3

Aeroporto

AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (GRU) - SÃO PAULO BRASIL (37,4 km do local)
AEROPORTO CONGONHAS (CGH) - SÃO PAULO - BRASIL (9,4 km do local)
SOMENTE será oferecido transporte gratuito no trecho:

GRU - AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS x Hotéis Oficiais x
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
2.4

Transporte
Obs 1: O serviço de transporte será oferecido apenas para quem ficar hospedado
nos hotéis oficiais. Jogadores acomodados em outros hotéis não poderão se
beneficiar do serviço de transporte.

Obs 2: Será oferecido serviço de transporte no trecho hotéis oficiais x ginásio x
hotéis oficiais de acordo com o quadro de horários fixados no hall de entrada dos
hotéis e no ginásio.

O transporte só será oferecido (GRU - Aeroporto Internacional de Guarulhos) aos
Hotéis Oficiais de 07 a 12 de agosto (entre 7am – 12am todos os dias) - Por
favor, envie seus formulários de solicitação de transporte para o Gerente de
Transporte até o dia 13 de julho de 2018.
Telefone: (55)
E-mail: operacional@badminton.org.br
FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE.

Parte III - Regulamentos

Entradas
mínimas
3.1
Combinações

3.2

Retiradas

3.3

Condições de
jogo

3.4

Prontidão para
Jogar

3.5
3.6

Aquecimento /
prática
Entrada

3.7

Modificações

3.8

Aceitação de
Entradas

A competição será organizada e executada de acordo com os Regulamentos de
Classificação, Regulamentos de Para-Badminton e Leis de Badminton. A seguir
estão alguns lembretes de regulamentações importantes. Por favor, consulte o
site da BWF para obter detalhes completos.
Se as entradas não forem suficientes para um sorteio de grupo seguido de um
sorteio de eliminação, aplicar-se-á um formato de grupo único.
Se houver menos de quatro (4) entradas ou menos de três (3) países
representados em um evento particular, os eventos podem ser combinados de
acordo com o Regulamento de Competição de Para-Badminton 9.1.5 - ver
www.bwfbadminton.com.
Por favor, informe o Organizador do Torneio sobre qualquer retirada assim que
possível - pelo menos 7 dias antes do evento. Qualquer retirada deve ser
acompanhada da certificação apropriada. O valor pago com as inscrições não
será reembolsado.
O torneio será disputado de acordo com as Leis da BWF de Badminton e
Regulamento de Competição de Para-Badminton - veja o site da BWF
www.bwfbadminton.org.
Todos os eventos serão executados em uma escala de tempo rigorosa. Os
competidores devem estar prontos para jogar 30 minutos antes da hora
programada. Se os jogadores não estiverem prontos para jogar no horário
programado, serão desqualificados. Qualquer alteração no horário de jogo será
anunciada pelo Referee.
Na quadra, o tempo de aquecimento é limitado ao máximo de 2 minutos.
Verificar item 3.8 deste documento
Em caso de modificações ou informações adicionais após o periodo de inscrição
- utilize no Formulário de Inscrição Oficial e reenvie-o para o email
parabadminton@badminton.org.br.
As inscrições não poderão ser enviadas diretamente para a BWF, pois conforme
o regulamento da entidade elas deverão ser enviadas pela CBBd.
As inscrições deverão seguir os seguintes passos:

1 – O atleta deverá enviar a sua inscrição para a sua Federação antes da data
limite, que irá efetuá-la gerando o boleto de pagamento. Obs. Verifiquem com a
sua federação as datas limites para o envio das inscrições pois poderão mudar
de federação para federação.
As Federações tem o prazo limite até as 23:59 hs do dia 27 de Junho de 2018
2 – Enviar para o email parabadminton@badminton.org.br o formulário (em anexo
- Formulário Informações Complementares e Residencial CT-CPB) preenchido
com as informações contendo o nome, codigo bwf (se tiver), nome do parceiro
(com código BWF se tiver) e/ou escrito “procura” para agilizar o processo.
A inscrição só será validada após a realização do “passo 1” e somente será
confirmada após o pagamento. Não serão aceitas inscrições diretamente com a
CBBd sem passarem pelas federações.
Um registro para duplas só pode ser aceito com o nome do parceiro / par ou com
"procura-se parceiro" no formulário se um parceiro está sendo solicitado.
3.9

3.10

3.11

Pedido para
Parceiro

Roupas &
Propaganda

Reunião de
Líder de Equipe

Todos os emparelhamentos de nacionalidade mista devem ser introduzidos e
aprovados pelos dois países representados.
Se a confirmação não for recebida por ambos os países, a inscrição não será
aceita.
Ver vestuário Regulamentos - Regulamentos de Competição de Para-Badminton
15, 16, 17.
Regulamentos Gerais de Competição 19, 20, 21, 22, 23
Nota: os regulamentos de vestuário serão rigorosamente cumpridos neste
evento. O não cumprimento pode afetar a elegibilidade de um atleta para entrar
em quadra e competir.
Data: Quarta-feira 8 de Agosto
• Reunião de Líder de Equipe - Árbitro - Reentrada: 15:00
• Reunião de Líder de Equipe & Chaveamento dos eventos: 20:00
Local: Centro Paraolímpico Brasileiro

Parte IV - Regulamentos de Classificação
O atleta só poderá participar do torneio se tiver classificação Internacional Oficial
confirmada.
Os novos atletas deverão solicitar a classificação oficial obedecendo prazos,
formulários e documentos exigidos (lingua inglesa) segundo regras da BWF.
4.1

Elegibilidade

O Formulário de Informações Médicas do Jogador e o Formulário de
Consentimento para Avaliação do Jogador podem ser baixados do site da BWF
www.bwfbadminton.com (http://bwfcorporate.com/para-badminton/classification/)
Os formulários médicos devem ser enviados para
parabadminton@badminton.org.br

Por favor, envie seus formulários até 23:59 hs do dia 27 de Junho de 2018
O atleta deverá confirmar com o Classificador Chefe o envio de seu documento.
A não apresentação de formulários de classificação até a data indicada acima
pode afetar a entrada do jogador.
Os jogadores com status de Classe Esporte N, R ou FRD (Data de Revisão Fixa)
devem participar da Classificação / Avaliação do Jogador no torneio.
Dúvidas deverão ser sanadas com o classificador oficial da CBBd pelo email
classificador@badminton.org.br.
(Veja as regras de classificação - PBCR Appendix 6 – Para-Badminton Classification
Regulations - http://bwfcorporate.com/regulations/)

Parte V - Classificação e Horários da
Competição
5.1 Classificação
Data

Comentário

Início – Fim

Terça-feira 7 de
Agosto

Chegada e Registo - os jogadores que necessitam de
classificação devem registar-se antes das 19:00.

20:00

Reunião de Classificação obrigatória
Local: Centro Paraolímpico Brasileiro
Esta reunião é para registrar jogadores que precisam ser
classificados antes do início do torneio. É também uma
oportunidade para receber mais informações sobre o calendário
de classificação e processo que ocorrem no dia seguinte.
CADA LÍDER DE EQUIPE que tenha jogadores sem uma
classificação válida (novos jogadores e jogadores a serem
reclassificados) DEVE participar desta reunião.
Quarta-feira 8 de
Agosto

Classificação do Jogador
O tempo de protesto começa quando a lista de jogadores
classificados é publicada. Os protestos devem ser apresentados
no prazo de uma hora após a publicação da lista (Regulamento
de Classificação - cláusula 7.3.3) e estar na forma correta
(cláusula 7.3.4) - Formulário 3 - Formulário de Protesto de
Classificação. Podem ser baixados do site da BWF
www.bwfbadminton.com (http://bwfcorporate.com/parabadminton/classification/)

09:00 - terminar
dependente de
jogadores para
classificar
Depende da hora
final da classificação

5.2 Calendário
Proposto
Data

Comentário

Início – Fim

Terça-feira 7 de
Agosto

Quarta-feira 8 de
Agosto

Quinta-feira 9 de
Agosto
Sexta-feira 10 de
Agosto
Sábado 11 de
Agosto
Domingo 12 de
Agosto

Chegada e Inscrição - os jogadores que necessitam de
classificação precisam se registrar antes das 19:00.

Dia todo

Reunião de Classificação (para aqueles que serão classificados
no dia seguinte)
Classificação – Local da Competição

20:00

Credenciamento para jogadores que já possuem uma
Classificação Internacional BWF válida. Isso precisa ser feito no
balcão de credenciamento no local do torneio.

10:00 - 15:00

Prática/Treino - Local da Competição

10:00 - 17:00

Reunião de Líder de Equipe - Referee - Processo de reentrada

15:00 – 16:00

Instrução dos Árbitros

16:00 – 17:00

Treinamento Técnico Oficial - todos os árbitros locais e Juizes
de Linha para participar e receber treinamento da BWF TOs

Após a instrução dos
árbitros

Reunião do líder e chaveamento dos eventos
Dia 1 da Competição

20:00
09:00 – fim

Dia 2 da Competição

09:00 – fim

Dia 3 da Competição

09:00 – fim

Dia 4 da Competição - Finais e Cerimônia de Medalha

09:00 – fim

Nota - Os horários programados acima podem mudar
dependendo do número de entradas. Quaisquer alterações nos
horários serão comunicadas antes do evento ou anunciadas na
reunião do Líder de equipe.

Francisco Ferraz de Carvalho
Confederação Brasileira de Badminton
Presidente

09:00 – término
dependente de
jogadores para
classificar

