Brasil Para-badminton Internacional 2017
(Carta Convite válida apenas para brasileiros)

A Confederação Brasileira de Badminton tem a honra de convidá-los a
participar do Brasil Para-badminton Internacional 2017 a ser realizado no
período de 12 a 17 de Setembro de 2.017, conforme descrições a seguir:

Parte I - Informações do Evento
1.1

Datas do evento

12 - 17 de Setembro de 2017

1.2

Sancionado por

Federação Mundial de Badminton (BWF)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON
Presidente: Francisco Ferraz de Carvalho
1.3

Organizador
Nacional

Rua Firmino Costa nº 27 – Taquaral
Campinas / SP / Brasil
Telefone: (19) 3579-4936

Operacional: José Artur Veloso Nogueira
parabadminton@badminton.org.br

1.4

1.5

1.6

Organizador do
Torneio e
informações do
ginásio

Inscrições
(apenas Online)

Data de término
das inscrições
para brasileiros

Tel: (86) 9 9929-1091
Centro Paraolímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – Vila Guarani
São Paulo / SP
Próximo ao SP Expo

ON-LINE no site da CBBd até as 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 26 de Julho de
2.017.
As inscrições para brasileiros se encerram antes do prazo para estrangeiros

23:59 hs do dia 26 de Julho de 2.017

Enrique Charadan (CUB)
Jean-Louis Kehlhoffner (FRA)

1.7

Árbitro Geral
Árbitro Adjunto

1.8

Delegado
Técnico

Guenter Kluetzke (GER)

1.9

Classificador
Principal

Dr Bang Heui Je (KOR)

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
Men's Doubles





 

Women's Doubles













Mixed Doubles















  

The following rule will apply for doubles and mixed:

1.10

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

1.11

Entradas
mínimas

SL 4

A maximum
of 7 points

Men’s Double

SU 5

No limitation

Women’s
Double

SL 3 to

A maximum
of 8 points



Men’s Double




SL 3 &

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

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

SU 5 + SU 5

Mixed Double

(or all other
combinations)
SL 3 + SU 5

SU 5

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

1.12

Valor das
Inscrições

R$ 120,00 por jogador (não evento)
O pagamento deve ser feito pelas Federações Estaduais através de boleto
bancário que será gerado ao término da confirmação das inscrições.

1.13

Hospedagem

1.14

Prêmios

1.15

Controle do
doping

Ver Parte II – Hospedagem e Transporte.
Todos as informações do hotel devem ser feitos conforme as instruções na
seção Hotel abaixo.

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

Isenções de Uso Terapêutico (IUT) - jogadores que devem tomar
medicamentos que continham 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 antidopings são 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 (a ser definido pela Pan Am)
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
Hotel Oficial
(Reservas devem ser feitas diretamente com o hotel)
(INFORMAR QUE SE TRATA DE PARTICIPANTE DO TORNEIO
INTERNACIONAL DE PARA-BADMINTON)
Hotel Oficial
2.1

Hospedagem

1) Hotel Estanplaza Ibirapuera (4 Estrelas) - (aprox. 8,6 km do ginásio)
Avenida Jandira nº 501, bairro Moema
E-Mail: reservas@estanplaza.com.br
Fone: (11) 3059.32.77 ou 0800.726.15.00
Preços – diária R$ 242,00 (por apartamento) – SINGLE OU DUPLO – inclui Café da
Manhã
JANTAR (Opcional) – R$ 45,00 por pessoa (inclue uma bebida não alcóolica)

As reservas e o pagamento devem ser feitos diretamente com o Hotel. A
2.2

Condições de
reserva

2.3

Aeroporto

Confederação Brasileira de Badminton apenas está indicando o hotel e
oferecerá transporte do hotel oficial (item 2.1) até o ginásio (ida e volta).

Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP (aprox.. 37,4 km do ginásio).
Será oferecido transporte gratuito no trecho
Aeroporto Internacional de Guarulhos x Hotel Oficial x Aeroporto
Internacional de Guarulhos

Obs 1: O serviço de transporte será oferecido apenas para quem ficar
hospedado no hotel oficial. Jogadores acomodados em outros hotéis não
poderão se beneficiar do serviço de transporte.
2.4

Transporte

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

O transporte só será oferecido no período de 12 a 17 de setembro. Por favor,
envie seus formulários de solicitação de transporte até o dia 28 de agosto de
2017.
Telefone: (19) 9-98325-71-72
E-mail: operacional@badminton.org.br
Formulário de Solicitação de Transporte na última página.

Parte III - Regulamentos

Entradas
mínimas
3.1
Combinações
3.2

Retiradas

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.
3.3

Regulamento

3.4

W.O.

3.5

Aquecimento

3.6

Inscrições

3.7

Modificações

3.8

Aceitação de
Entradas

3.9

Solicitação de
Parceiro

3.10

Uniformes

3.11

Reunião
Técnicas

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 Árbitro Geral.
Na quadra, o tempo de aquecimento é limitado ao máximo de 3 minutos.
As inscrições só podem ser aceitas no Formulário de Inscrição Oficial. Enviar as
inscrições para o e-mail inscricoes@badminton.org.br
Em caso de modificações ou para dar aos Organizadores, informações adicionais
- escreva estas no Formulário de Inscrição Oficial e reenvie por e-mail.
As inscrições só podem ser aceitas por membros da BWF e por uma organização
nacional ou regional de Para-Badminton reconhecida pela BWF.
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.
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 o Regulamento Específico de Uniformes no Regulamentos de Competição de
Para-Badminton 15, 16, 17.
Data: Quarta-feira 13 de Setembro
• Reunião de Líder de Equipe - Árbitro - Reentrada: 13:00
• Reunião de Líder de Equipe & Chaveamento dos eventos: 18:00
Local: Centro Paraolímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes km 11,5 – Jd. Guarani São Paulo / SP / Brazil

Parte IV - Regulamentos de Classificação

4.1

Elegibilidade

Recomenda-se que todos os novos jogadores sejam classificados por seus
próprios classificadores nacionais se estiverem disponíveis. Isso vai oferecer
orientação aos atletas antes de viajarem.
Os jogadores com status de Classe Esporte N, R ou FRD (Data de Revisão Fixa)
devem participar da Classificação / Avaliação do Jogador no torneio.
Os formulários médicos para jogadores com Classe de Esporte N, R ou FRD
devem ser enviados juntamente com as entradas e devem ser enviados para
classification@bwfbadminton.org
(Ver Regulamento de Concorrência de Para-Badminton - Apêndice 8 Elegibilidade para competir 8.1 - www.bwfbadminton.com)

Parte V - Classificação e Horários da
Competição
5.1 Classificação
Data
Terça-feira 12 de
Setembro

Comentário

Início – Fim

Reunião de Classificação

20:00

Local: Hotel Estanplaza Ibirapuera
Avenida Jandira nº 501 – bairro Moema
São Paulo / SP
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.

Quarta-feira 13 de
Setembro

CADA LÍDER DE EQUIPE que tenha jogadores sem uma
classificação válida (novos jogadores e jogadores a serem
reclassificados) DEVE participar desta reunião.
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.

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

5.2 Calendário
Proposto
Data

Comentário

Início – Fim

Terça-feira 12 de
Setembro

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

Dia todo

Classificação reunião (para aqueles que estão sendo
classificados no dia seguinte)
Classificação – Local da Competição

20:00

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

09:00 - 15:00

Prática - Local da Competição

09:00 - 17:00

Reunião de Líder de Equipe - Referee - Processo de reentrada

13:00

Instrução dos Árbitros

16:00 - 16:45

Quarta-feira 13 de
Setembro

09:00 - terminar
dependente de
jogadores para
classificar

Quinta-feira 14 de
Setembro
Sexta-feira 15 de
Setembro
Sábado 16 de
Setembro
Domingo 17 de
Setembro

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

18:00
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

Formulário de Transporte
na próxima página

TRANSPORT REQUEST FORM

(Deadline AUGUST 21, 2017)

Main contact person

Hilton Santos

Email Address

operacional@badminton.org.br

Complete this transport request form and sent back to: operacional@badminton.org.br
by August 21, 2017.

Airport transportation between the hotel and the airport will only be provided for players,
coaches, and officials staying at the official hotel.

TEAM

ARRIVAL
NUMBER OF PASSENGERS:
DATE OF ARRIVAL:
EXPECTED ARRIVAL TIME:
FLIGHT NUMBER:
AIRPORT DEPARTING FROM:
TERMINAL NUMBER:

DEPARTURE
NUMBER OF PASSENGERS:
DATE OF DEPARTURE:
EXPECTED DEPARTURE TIME:
FLIGHT NUMBER:
TERMINAL NUMBER:

Name of Team Manager:

Phone Contact :

