Comunicado nº 006/2018/CBBd (JRS/HFS) – Superintendência
Campinas, 04 de junho de 2018

CAMPEONATO: XXVII PANAM JR por Equipes e Individual
LOCAL: Lauro de Freitas – BA – Centro Panamericano de Judo.
Avenida: Praia de Copacabana, 1764 – Bairro: Ipitanga.
PERÍODO: 18 a 20/07 – Equipes; 22 a 26/07/2018 - Individual
ASSUNTOS:
1. Competição Individual:
Inscrição final dos atletas nas categorias: Sub11,13,15,17 e 19 anos;
2. Competição por Equipes:
Relação final dos atletas inscritos;
3. Camping / Clínica técnica para atletas Sub 17 anos e Técnicos;
4. Uniformes.
A Confederação Brasileira de Badminton, apresenta abaixo, informações
importantes sobre o XXVII Campeonato PANAM JR:

1. Competição Individual:
•

Inscrição final dos atletas, nas categorias Sub 11, 13, 15 17 e 19 anos.

Após encerrados todos os prazos de confirmação e desistência, definidos pela CBBd,
divulgamos a relação final dos atletas inscritos para a competição, na qual representarão o
Time Badminton Brasil e seus respectivos Clubes.
A partir desta publicação, não caberá mais nenhuma desistência de qualquer atleta, sem que
ocorra as penalizações formais, definidas pela BPAC e CBBd.
Enfatizamos também que qualquer desistência, a partir desta data, não terá substituição de
atleta.
Não se aplica a nenhum atleta brasileiro, a data de retirada de inscrição sem
penalização, definida na Carta Convite da competição, mas sim as datas definidas
pela CBBd, e divulgadas nos comunicados 001 e 005 / 2018.

2. Competição por Equipes:
•

Relação final dos atletas inscritos.

A CBBd, publica abaixo os atletas inscritos na competição por Equipes, representando o Time
Badminton Brasil.
Atletas Convocados, com apoio financeiro da CBBd:
✓
✓
✓
✓
✓

Jaqueline Lopes Lima - JOCA
Juliana Viana - JOCA
Sâmia Lima – JOCA
Sânia Lima – JOCA
Tamires dos Santos – SHC
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✓
✓
✓
✓
✓

Donnians Lucas de Oliveira – Miratus
Fabrício Farias – JOCA
Isak Batalha – Miratus
Jonathan Mathias – Miratus
Willian Guimarães – ASSVP

Atletas Convocados, responsáveis pelos custos totais de participação na competição:
✓ Julia Viana – JOCA
✓ Sayane Lima - JOCA
✓ Sofia Alonso – ECP
✓ Vitória Brunetti – SHC
✓ Isabel Cunha Azevedo - FACEX
✓ Felipe Ribeiro – ÉOBAD
✓ Gabriel Cury – FONTE
✓ Ian Silva – ODIP – Gravatá
✓ Welton Menezes - ÉOBAD
✓ Thiago Moser - JOCA
Informações para os atletas convocados que receberão apoio financeiro da CBBd:
✓
✓
✓
✓

Viagem para Bahia, dia 15, com treinamentos no local da competição, dias 16 e 17/07;
Hospedagem na Bahia, no hotel oficial, em aptos duplos ou triplos;
Utilizar nos treinamentos, apenas uniformes da CBBd e clube – caso necessário;
Seguir toda programação da comissão técnica da CBBd, ao longo do período de
treinamento e competição por equipes e individual;

Informações para os atletas convocados que serão responsáveis pelos custos totais de
participação na competição:
✓ Se apresentar no local da competição – BA, para treinamento dias 16 e 17/07;
✓ Utilizar nos treinamentos, apenas uniformes da CBBd e clube – caso necessário;
✓ Seguir toda programação definida pela comissão técnica da CBBd, ao longo do período de
treinamento e competição por equipes - 16 a 20/07;

3. Camping /Clínica técnica promovida pela BPAC:
•
•
•

Local da competição, em Salvador - BA
Período de realização: 27 a 31/07/2018
A CBBd / Brasil, terá 04 vagas para atletas (02 masculinos e 02 femininos),
02 vagas para técnico assistente e 10 vagas para técnicos ouvintes.

Participação dos atletas:
A CBBd está definindo, que os atletas convocados para participação na competição por
equipes, que sejam Sub 17 anos e que serão responsáveis pelos custos totais de participação,
terão prioridade como participantes. Estes atletas são:
✓ Gabriel Cury – FONTE
✓ Thiago Moser - JOCA
✓ Sayane Lima - JOCA
✓ Julia Viana – JOCA
✓ Vitória Brunetti – SHC
✓ Isabel Cunha Azevedo - FACEX
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Estes atletas devem confirmar o interesse na participação deste período de treinamento.
Os atletas que irão participar nesta clínica, terão a hospedagem e alimentação pagas pela
BPAC, cabendo aos mesmos, o pagamento da viagem de retorno, que deve ser marcada, a
partir das 16 horas do dia 31/07/2018.
Os atletas relacionados acima, terão prioridade de participação, conforme a ordem definida na
relação. Caso as 04 vagas não sejam preenchidas, a CBBd irá definir outros convites, para
atletas Sub 17 anos, conforme o RK Nacional da categoria, priorizando a modalidade de
simples e posteriormente duplas, até o preenchimento das 04 vagas, que o Brasil tem direito.
Os atletas acima relacionados, devem confirmar presença, até dia 07 de junho de 2018,
através do e-mail: betosantini@uol.com.br.
Participação dos técnicos:
A CBBd poderá indicar 02 técnicos para serem assistentes e 10 técnicos para serem ouvintes
ao longo do período de treinamento.
Os técnicos assistentes, irão seguir as orientações do técnico responsável da BPAC e já os
técnicos ouvintes, poderão assistir aos treinamentos, sem envolvimento no mesmo.
Os técnicos que tiverem interesse em participar, deverão assumir todos os custos de
hospedagem e alimentação durante o período definido acima.
Os primeiros 12 técnicos que confirmarem participação, serão os indicados pela CBBd. Destes
12 técnicos, a CBBd irá definir, com base no número de atletas que os técnicos classificaram
para o Campeonato PANAM JR 2018, individual, quais serão os 02 técnicos indicados para
atuarem como assistentes.
Os técnicos interessados, devem enviar e-mail, com cópia do CREF e a taxa de pagamento de
2018, para betosantini@uol.com.br, até dia 07 de junho de 2018.

4. Uniforme:
A CBBd está buscando alternativas para fornecer no mínimo 01 camiseta como uniforme a
todos os 90 atletas que irão participar da competição por equipes e individual, representando
o Time Badminton Brasil, no Campeonato PANAM JR 2018.
No próximo Comunicado estaremos informando sobre este assunto.
Norma Rodrigues
Técnica CBBd – Seleção Juvenil
Marco Vasconcelos
Apoio Técnico ao Time Badminton Brasil nesta competição
José Roberto Santini Campos
Superintendente
Chefe de Equipe na competição
Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente
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