COMUNICADO III – SULAM 2017
1 - A CBBd, divulga a inscrição final do Badminton Brasil para o
Campeonato SULAM 2017, conforme planilha anexa;
2 – A CBBd divulga a convocação final das Equipes: Adulta, Sub 19 e
Sub 15 anos, para disputar as competições por Equipes:
✓ Os atletas abaixo relacionados, foram convocados pela CT da CBBd, que
terá como responsável nesta competição, a técnica Norma Rodrigues.
• Equipe Adulta:
Arthur da Silva de Pomoceno (BBC)
Alisson de Souza Vasconcellos (ASSVP)
Mateus Carijo Cutti (ECP)
Matheus Voigt (BBC)
Cleyson Nobre dos Santos (MIR)
Igor Ibrahim (FONTE)
Rodolfo Augusto Salles de Almeida (BME)
Felippe Cury (FONTE)
Victor Alves (FONTE)
Vinicius Gori (SBB)
Bianca de Oliveira Lima (BBC)
Paloma da Silva (SANK)
Thamires Gonçalves de Oliveira (MIR)
Mariana Pedrol Freitas (FONTE)
Talita Correa (FONTE)
Paula Beatriz Pereira (É O BAD)
Crislane Bittencourt dos Santos (MIR)
Estefane Ventura (SAC)
Thayse da Silva Cruz Salles Almeida
Marta Lopes
• Equipe Sub-19 anos:
Jonathan Santos de Souza Matias (MIR)
Donnians Lucas Abreu de Oliveira (MIR)
Felipe Roberto Mendes Ribeiro (É O BAD)
Jonatas da Silva Carvalho (ASBAGDI)
Lucas Gilinski da Cunha (BME)
Vinicius Sugiura (ECP)
Isak Pinheiro de Souza Batalha (MIR)
Gabriel Morales (SBB)
Welton Juvenal Menezes (É O BAD)
Caio Coutinho (SHC)

Monaliza Bezerra Feitosa (ASBAGDI)
Estefanny Gonzaga Costa (4ºCMPM)
Lorena da Silva Costa Vieira (ASBAGDI)
Ericka Gabriella Gomes Sousa (ASBAGDI)
Claudia Macedo Gervásio (MIR)
Gleicemar Silva Carvalho (MIR)
Thais Ferreira Elói (EMJ)
Maria Elizabeth Mendonça Ferreira (É O BAD)
Munnyk de Laia (SANK)
Isabel Cristyne Cunha de Azevedo (FACEX)
• Equipe Sub-15 anos:
Fernando da Costa Vieira Junior (ASBAGDI)
Paulo Teodoro Feitosa Alves Vieira (ASBAGDI)
Deivid Carvalho Marinho da Silva (MIR)
Davi Carvalho Marinho da Silva (MIR)
Gabriel Cury (FONTE)
Rafael Cabral (SHC)
Rafael Kimura (BUNKA SBC)
Vinicius Noda (ITAPETI)
Renan Rosa de Melo (MIR)
Viktor Gvozdar Sais
Maria Emanuelle Ferreira da Rocha (ASBAGDI)
Sofia Alonso (ECP)
Isabelle Cristine Rodrigues de Oliveira (ASBAGDI)
Andressa Vitoria Selk Pontes (ACENB)
Karen Bianca Santos de Souza (MIR)
Gabriela Harume de Holanda Ywata (ZARDO)
Ana Julia Naomi de Holanda Ywata (ZARDO)
Geisa Oliveira (SBB)
Vitória Schimitz Velozo (MIR)
Maria Eduarda Mazza de Oliveira (MIR)
3 – Inscrições e Taxa de Inscrição:
✓ A CBBd informa que todas as taxas de inscrições dos atletas do Time
Badminton Brasil, tanto na competição por equipes como na competição
individual, serão de responsabilidade da CBBd;
✓ As inscrições tanto na competição por equipes como na competição
individual, são realizadas pela CBBd e as mesmas já foram feitas e
enviadas para a CONSUBAD.

4 – Uniformes:
✓ A CBBd informa que irá fornecer uniforme (apenas a camiseta), para
os atletas que irão participar da competição por equipes e individual.
Estas camisetas, como define a regra da BWF, terá o nome do atleta e
BRASIL estampado na costa;
✓ Cada atleta convocado para participar nas Equipes, adulta, sub19 e
sub15 anos, irão receber 02 camisetas da CBBd e deverão
obrigatoriamente, utilizá-las em todos os confrontos da competição por
equipes;
✓ Para a competição por Equipes, os atletas convocados, devem utilizar
shorts e ou saias, branco, azul e preto. Esta cor será definida pela
Técnica antes dos confrontos e todos devem vestir o short e ou saia da
mesma cor em cada confronto. Portanto solicitamos que os atletas levem
no mínimo, um short e ou uma saia de cada cor, para esta competição;
✓ Cada atleta que participará somente da competição Individual, irá
receber 01 camiseta da CBBd. Este atleta, poderá utilizar camisetas da
CBBd – Time Badminton Brasil recebidas em eventos anteriores, ou
camisetas do clube, durante a competição, sempre, entretanto, as
mesmas devem seguir as regras da BWF;
✓ Atenção para duplas formadas por atletas de clubes diferentes na
competição Individual. Ou jogam com camiseta da CBBd iguais ou
jogam com camiseta do clube, porém é impreterível que as cores
predominantes sejam iguais. Compete a cada atleta conversar com sua
dupla para definir este assunto. Nas duplas também, os atletas devem
utilizar a mesma cor de short e ou saia;
✓ Os uniformes – camisetas, serão entregues no Rio de Janeiro, no hotel
oficial ou na Arena da competição, por pessoas da CBBd, no período da
competição, à partir do dia 04 de dezembro 2017, às 15:00 horas.
5 – Apresentação das Equipe:
Os atletas que irão participar da competição por Equipes, devem se apresentar
com um dia de antecedência da competição, na Arena, para a técnica da CBBd,
Norma Rodrigues e antes dos confrontos, conforme programação da técnica.
O atleta convocado, que não participar de todos os confrontos e que não
cumprir as recomendações da técnica, no aspecto comportamental e de
pontualidade, não participará da Equipe na cerimônia de premiação, caso a
equipe conquiste medalha e, portanto, não fará parte da equipe, no resultado
final.

6 – TIME BADMINTON BRASIL:
A CBBd, informa, que o Time Badminton Brasil, será composto por 120 atletas
no Campeonato SULAM 2017, conforme segue:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Adulto = 25 atletas
Sub-19 anos = 24 atletas
Sub-17 anos = 16 atletas
Sub-15 anos = 24 atletas
Sub-13 anos = 17 atletas
Sub-11 anos = 14 atletas

7 – Técnicos:
A CBBd informa, que não recebeu nenhuma confirmação de participação dos
técnicos, juntamente com os atletas.
Os técnicos que forem atuar junto a seus atletas nesta competição, devem
enviar a confirmação, para o e-mail: inscricoes@badminton.org.br, até dia 10
de novembro 2017, sexta-feira, às 12 horas.
Técnicos que não confirmarem participação, não terão credenciais e não
poderão atuar nas quadras durante a competição.
8 - Novas informações serão divulgadas, conforme necessidade.
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