COMUNICADO I – PANAM JR 2018
A CBBd, divulga informações sobre o XXVII Campeonato PANAM JR:
1 – Informações Gerais:
• Período de realização: 18 a 26 de julho de 2018:
✓ 18 a 20 de julho: Competição por Equipes.
✓ 22 a 26 de julho: Competições Individuais, Sub 11,13,15,17e19.
• Local: Lauro de Freitas – Bahia / Brasil
✓ Centro Pan Americano de Judô.
▪ Avenida Praia de Copacabana, 1764 – Bairro: Ipitanga
• Cartas Convites: Estamos disponibilizando as cartas convites das
competições: Equipes e Individual Sub19 e Sub 17,15,13 e 11 anos.
• Informações Importantes:
✓ Todas as informações detalhadas sobre Hotel Oficial e transporte,
estão definidas na Carta Convite da competição.
✓ É fundamental que os atletas, técnicos, dirigentes e familiares,
leiam atenciosamente a Carta Convite, pois todos os prazos
definidos nas mesmas e nos Comunicados emitidos pela CBBd,
serão rigorosamente cumpridos, para todos os atletas.
2 – Prazos / Datas Limites:
• Prazo limite para confirmação da participação dos atletas no PANAM JR:
✓ As confirmações dos atletas classificados e reservas para a
competição Individual, deve ser realizada formalmente para a
CBBd, pela Federação Estadual preferencialmente ou ainda pelo
Clube ou mesmo pelo atleta, até dia 03/05/2018;
✓ As confirmações devem ser enviadas, única e exclusivamente,
para o e-mail: operacional@badminton.org.br
3 – Atletas classificados para disputar a competição Individual:
• Os atletas classificados para disputarem a competição individual,
conforme definido no Regulamento Técnico 2018 da CBBd, estão
identificados no RK disponibilizado no site da CBBd, em verde;
• Os atletas, reservas, que devem confirmar interesse de participação, na
data definida neste Comunicado, estão identificados em azul;
• Atletas identificados em laranja, terão como critério de desempate
aplicado, o sorteio, que será realizado pela CBBd, em 18/04/2018, às
10:00 horas, no Clube Fonte São Paulo, pelo Hilton;

4 – Convocação dos atletas que irão compor a Equipe, na disputa da
competição por Equipes:
• A CBBd, irá informar em comunicado específico, a relação de atletas
convocados para compor a Equipe nesta competição, assim como, quais
subsídios serão definidos para cada atleta;
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