IV CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARABADMINTON
SÃO PAULO (SP)
A Confederação Brasileira de Badminton tem a honra de convidá-los para participar do IV CAMPEONATO BRASILEIRO
DE PARABADMINTON 2018, a ser realizado no período de 20 a 23 de setembro de 2.018.
Veja os detalhes a seguir:
1. Informações gerais
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)
Rua Firmino Costa, 27 - Taquaral - Campinas - São Paulo - Brasil
CEP 13076-625 - Tel.: 55 19 3579.4936
Presidente: Francisco Ferraz de Carvalho
presidencia@badminton.org.br

1.1

Organizador

Gerente Técnico: José Roberto Santini Campos
beto.santini@badminton.org.br
Coordenador Operacional: Hilton Fernando
operacional@badminton.org.br
Tel.: +55 (19) 98325.7172
Coordenador do Parabadminton: José Artur Veloso Nogueira
parabadminton@badminton.org.br
Tel.: +55 (86) 99929-1091

1.2

Apoio Local

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

1.3

Local

Centro Paraolímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes KM 11,5,
s/n - Vila Guarani, São Paulo - SP,
04329-100

1.4

Data do Torneio

20 a 23 de setembro de 2.018
No dia 20 de setembro de 2018, será realizado a Classificação Funcional dos paratletas
iniciantes ou para quem necessite de reclassificação.

1.5

Assistência
Financeira e
Patrocínio

A CBBd deverá fornecer assistência financeira ao desenvolvimento do torneio, sendo essa
entidade mantida com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

São elegíveis os seguintes jogadores:
Categoria Principal – Aberta

1.6

Atletas Elegíveis

Classificação Wheelchair (Cadeira de rodas) – Será ofertada de acordo com a classificação
funcional dos paratletas (WH1 – para pessoas com maior comprometimento funcional e
WH2 – Pessoas com menor comprometimento funcional).
Classificação Standing (Andantes) – Nesta categoria serão ofertadas as classificações SL3
– (Comprometimento nas duas pernas ou comprometimento em uma das pernas acima do
joelho), SL4 – (Comprometimento em uma das pernas abaixo do joelho), SU5 –
(Comprometimento em um dos membros superiores), SS6 – (Pessoas de baixa estatura –
Nanismo) e SI9 – (Pessoas com déficit intelectual -DI).

Os paratletas que ainda não possuem classificação funcional devem solicitar a avaliação
funcional a sua Federação no momento da inscrição on-line e a entidade deverá enviar os
laudos médicos em arquivo para a CBBd através do e-mail
classificador@badminton.org.br até o dia 10/09/2018.

1.7

1.8

Classificação
Funcional

Árbitros

Todos os exames e laudos médicos originais deverão ser apresentados no momento da
avaliação funcional presencial, antes do inicio do evento para analise junto à equipe de
saúde. Exemplos de exames necessários: Raio-x, Ressonância magnética, Tomografia
computadorizada e Eletroneuromiografia.
•

Será utilizada a classificação oficial internacional.

•

Só serão submetidos à Avaliação de Funcional os paratletas que não possuem
classificação ou aqueles que necessitam de uma reclassificação.

•

Qualquer alteração de classificação funcional deverá ser solicitada
antecipadamente a data do evento à equipe de classificação funcional da CBBd
com a apresentação dos devidos exames comprobatórios.

Árbitro Geral: Renisson Diego Guimarâes Vieira

2. Programação

2.1

Cronograma

Até dia 16/08/2018 - Divulgação da Carta Convite
25/08/2018 – Data final para filiação e transferência de paratletas que queiram jogar
esta etapa
03/09/2018 - Encerramento das Inscrições
10/09/2018 – Data final para retirada de paratletas da competição
10/09/2018 – Data final para o envio dos laudos médicos para os paratletas que
necessitem de classificação
11/09/2018 – Validação Automática das Inscrições pelo sistema on-line
Até 13/09/2018 - Divulgação final da lista de paratletas inscritos na competição
14/09/2018 - Data final para o Pagamento do Boleto referente às inscrições por parte
das federações estaduais
20/09/2018 - (9:00h – 12:00h) Classificação Funcional paratletas iniciantes ou quem não
possua Classificação Funcional
20/09/2018 - Reunião Técnica às 15h com a realização do sorteio dos jogos
21/09/2018 - Cerimônia de Abertura às 17 horas
21/09 a 23/09/2018 - Jogos Eliminatórios, Semifinais e Finais.
(*) A correção de eventuais erros nas inscrições serão daqueles cometidos pela CBBd no
momento da formalização das inscrições.
ON-LINE até as 23:59 hs (horário de Brasília) do dia 03 de setembro de 2.018. Para este
evento as inscrições serão on-line.
As inscrições para este torneio deverão ser feitas on-line diretamente no site da
Confederação Brasileira de Badminton.

2.2

Inscrições
Observações:
As inscrições deverão ser efetuadas apenas pelo representante da Federação Estadual e
Não serão aceitas inscrições que não sejam on-line.
Atletas com inscrições confirmadas e pagamento efetivado não haverá devolução da taxa
de inscrição caso o mesmo não jogue o torneio ou evento.

2.3

Data do sorteio

Dia 20 de setembro de 2.018 às 15 horas (horário de Brasília).
O sorteio será realizado no Centro Paraolímpico Brasileiro.
Dia 20/09/2018 – 15 horas
O local da Reunião Técnica será informado pela mesa organizadora.

2.4

Reunião Técnica
Nota: é obrigatório que todos os gestores das equipes participem do Congresso Técnico.
Deixar de participar significa aceitar todas as mudanças que venham a ser decididas
durante esse congresso técnico.

2.5

CREF dos
Técnicos

Todos os TÉCNICOS serão obrigados a apresentarem o documento de Identidade
funcional do CREF com validade em dia. Os técnicos sem documento com validade
vigente não ficarão em quadra.

3. Informações Específicas

3.1

Classes

Categoria Principal.
Classes:
• Wheelchair (Cadeirante): WH1 e WH2.
• Standing (Andantes): SL3, SL4, SU5, SS6 e SI9.
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Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Duplas (Masculina, Feminina e Mista).
Os paratletas poderão serem inscritos em até 3 eventos. Segue abaixo informações adicionais
para formação de duplas.
3.2

Eventos

Nº

Eventos

Classe

Pontos

Combinações
Permitidas

Combinações
Não Permitidas

1

Duplas
Masculinas,
Duplas
Femininas e
Duplas Mistas

WH1 e
WH2

Máximo
de 3
pontos

WH1 + WH2
WH1 + WH1

WH2 + WH2

2

Duplas
Masculinas

SL3 e
SL4

Máximo
de 7
pontos

SL3 + SL4
SL3 + SL3

3

Duplas
Masculinas

Sem
limite

SU5 + SU5 (Ou
qualquer
outra
combinação)

4

Duplas
Femininas e
Duplas Mistas

Máximo
de 8
pontos

SL3 + SU5
SL4 + SL4
SL3 + SL4
SL3 + SL3

SU5

SL3,
SL4 e
SU5

SL4 + SL4 SL3
+ SU5 SL4 +
SU5

__

SL4 + SU5
SU5 + SU5

OBS.: Se a quantidade de inscritos não for suficiente para formar uma competição por grupos,
seguido de chaveamento, o formato de grupo único será aplicável.

Na formação das Duplas Masculinas da SU5 os paratletas Standing SL3 e SL4 poderão formar
dupla com paratletas SU5 desde que o jogador de classe inferior concorde em participação na
competição de DUPLAS MASCULINAS SU5.
•

3.3

Petecas

Se há menos de quatro (4) inscrições ou menos de três (3) estados representados em
um determinado evento, os eventos podem ser combinados - Classes Esportivas e / ou
homens e mulheres.

Serão usadas petecas de pena da marca YONEX. Se houver necessidade poderão ser usadas
também petecas de outras marcas.
Aeroporto Internacional de Guarulhos em SP (37,4 km do local da competição) ou

3.4

Aeroporto

Aeroporto de São Paulo (CONGONHAS) – 7,9 km do local da competição
(NÃO SERÁ FORNECIDO QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE por parte da organização).

3.5

3.6

Premiação

Ranking

Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada evento.
Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking Nacional – RK 52 da
categoria Principal.
O Ranking Nacional da CBBd a ser considerado o último publicado.
Conforme determina o Regulamento Técnico Vigente – Item 8.2, os paratletas que se inscrevem
na competição e não comparecerem, também não justificando a ausência, deverá pagar uma
taxa de WO no valor de R$ 200,00. O não pagamento desta multa impedirá a participação do
paratleta na próxima competição organizada pela CBBd.
IMPORTANTE: Visando complementar o Regulamento Técnico Vigente, a CBBd define de forma
clara nesta Carta Convite, os critérios para apresentação de JUSTIFICATIVA para W.O. Estas
definições são consideradas regras, a partir da publicação da Carta Convite.
Itens adicionais ao Regulamento Técnico:

3.7

W.O.

✓ 1 - As Justificativas devem ser apresentadas pelos paratletas, clubes, entidades de
prática, no máximo até 48 horas, após a divulgação no site da CBBd, dos W.Os existentes
na competição.
✓ 2 – Estas Justificativas serão avaliadas pela CBBd e o resultado desta avaliação, poderá
ser: Válido = Justificativa Aceita; Não Válido = Justificativa não aceita e a multa será
deferida.
✓ 3 - A análise irá considerar os seguintes critérios:
Justificativa é aplicada para ocorrências acontecidas com o jogador, após o prazo de retirada da
inscrição sem penalização. As ocorrências são: Contusões / Lesões; Acidentes pré e durante a
competição e Caso de falecimento familiar.
Obs: Qualquer outra justificativa não serão consideradas válidas.
As inscrições para este torneio deverão ser feitas on-line diretamente no site da Confederação
Brasileira de Badminton até as 23:59 hs do dia 03/09/2018.

3.8

Inscrições

Observações: As inscrições deverão ser efetuadas apenas pelo representante da Federação
Estadual. Não serão aceitas inscrições vindas diretamente dos clubes.

Atletas que não possuem Federação filiada a CBBd em seu Estado, deverão filiar-se a uma das
Federações filiadas a CBBd para poder participar normalmente dos Campeonatos Nacionais de
Parabadminton.
Estados filiados a CBBd: Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Hotéis Oficiais
Hotel Estanplaza Ibirapuera (8,3 km do local do evento)
Av. Jandira nº 501 – bairro Moema
Fone: (11) 3059-32-77
e-mail: reservas@estanplaza.com.br
Tarifa Flutuante para uma ou duas pessoas/ por apartamento
Deve ser negociada no momento da reserva

Residencial do CT/CPB

3.9

Hospedagem
Check-in: Dia 19/09/2018 a partir das 14 horas de até 100 pessoas (Atletas, técnicos,
e
Alojamentos acompanhantes e organizadores)
Check-out: Dia 23/09/2018 meio dia de 65 pessoas. Ficando somente as pessoas que
participarão do treinamento.
Check-out: Dia 01/10/2018 meio dia de 35 pessoas que participarão do treinamento.
Obs.: O CPB disponibilizou 100 vagas no residencial do CT/CPB.
Sendo 25 vagas para a organização e 75 vagas para Atletas, técnicos e acompanhantes.
Os Critérios preferenciais caso haja mais interessados que as vagas disponíveis:
1) Para a equipe que participará do treinamento
2) Cadeirantes
3) Ordem de inscrição para o torneio/solicitação de reserva
(NÃO SERÁ FORNECIDO QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE por parte da organização).

O uso do uniforme da Entidade pela qual o paratleta é filiado é obrigatório. A área visível de
cada peça de roupa deve ser de pelo menos 75% de uma cor.

3.10

Uniformes

Não é obrigatório o paratleta ter seu nome estampado nas costas da camisa, porém, está
proibido o paratleta usar camisas com nomes de outros paratletas ou cargos nas costas de seu
uniforme.
Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas e faixas de cabeça.
Na premiação os paratletas também deverão estar usando o uniforme do clube e não poderão
estar de chinelos.
Serão cobrados os seguintes valores de inscrições:
Categoria Principal:

3.11

Valor das
inscrições

R$ 60,00 por jogador em Simples e
R$ 30,00 por jogador por Dupla
Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 14/09/2018.
Não será reembolsável valores caso o atleta não jogue.
As Federações deverão fazer o pagamento das inscrições de suas entidades filiadas através do
boleto que será gerado ao fim da validação das inscrições on-line.

Somente poderão jogar as etapas do calendário nacional de Parabadminton os paratletas que
estiverem em dia com sua filiação 2018 junto à CBBd. Paratletas que não pagarem a filiação
2018 não poderão jogar as etapas.

3.12

Filiação de
paratletas

3.13

Treinos

Não haverá horário de treinamento.

3.14

Troca de
Duplas

Caso haja necessidade de se efetuar alguma troca de duplas, isso deverá ser comunicado
durante a reunião técnica. Durante a competição, não serão aceitas trocas de duplas. Para se
concretizar uma troca, o paratleta que estiver entrando para completar a dupla tem que estar
inscrito na competição e estar dentro das normas de inscrição divulgadas neste documento.
Caso duas duplas inscritas sejam desfeitas, os paratletas que sobraram poderão (se tiverem
interesse) formar uma única dupla. Neste caso, será feito um sorteio para definir em qual
posição na chave a nova dupla será inserida.

3.15

Ginásio

O CT do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) possui suas regras e qualquer desrespeito a essas
regras poderá resultar em punições aos infratores.

3.16

Responsável
dos menores
de idade

Conforme determina o Regulamento 2016 da CBBd, é obrigatória a presença de um responsável
pelo clube/paratleta no interior do ginásio durante os jogos de um paratleta menor de idade.
Tal fato se deve para que esse responsável tome as devidas decisões em caso de emergência
que envolva o paratleta.

Direito de
Imagem

Pelo presente instrumento, os paratletas, prestadores de serviços ora contratados, e demais
presentes, cedem à CBBd o direito de uso de sua imagem, nome, material, biográfico,
autógrafos, endossos, voz, declarações, gravações e entrevistas para fins de divulgação,
publicidade, propaganda ou promoção, sem ônus para a CBBd, podendo tal direito ser exercido
em número ilimitado de vezes, no Brasil ou no exterior, diretamente pela CBBd ou por qualquer
terceiro por ele autorizado, bem como cedido a terceiros a qualquer título, inclusive seus
filiados, patrocinadores e contratados, através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação
ou reprodução existentes ou que venham a ser criados, incluindo, mas não se limitando a
televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD, compact discs,
internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a espécie, embalagens de
produtos, etc., renunciando a qualquer remuneração extra ou adicional e a qualquer direito de
aprovar o material produzido. Ademais, autorizo a CBBd ou qualquer terceiro por este
autorizado, a fotografá-lo e/ou filmá-lo durante o período do evento, bem como usar as
respectivas fotografias e vídeos.

3.17

Para fazer a filiação os paratletas devem procurar a Federação de seu estado. O PRAZO FINAL
PARA A FILIAÇÃO DE PARATLETAS QUE DESEJAREM JOGAR O IV CAMPEONATO BRASILEIRO DE
PARABADMINTON – São Paulo (SP) É DIA 31/08/2018.

Sejam Bem-Vindos ao IV Campeonato Brasileiro de Parabadminton de 2.018.
Com os melhores cumprimentos,
Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente

