Comunicado nº 007/2018/CBBd (JRS/JRS) – Superintendência
Campinas, 12 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. Camping / Clínica técnica para atletas Sub 17 anos e Técnicos;
2. Conferência para Técnicos;
3. Uniformes.
A Confederação Brasileira de Badminton, apresenta abaixo, informações
importantes sobre o XXVII Campeonato PANAM JR:

1. 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) e
03 vagas para técnico assistente.

Participação dos atletas:
A CBBd está definindo abaixo, os atletas confirmados para participação no Camping, conforme
definido no Comunicado 006/2018:
✓ Gabriel Cury – FONTE
✓ Thiago Moser - JOCA
✓ Sayane Lima - JOCA
✓ Julia Viana – JOCA
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.
Participação dos técnicos:
A CBBd está definindo abaixo, os técnicos confirmados para participação no Camping, como
técnicos assistentes, conforme definido no Comunicado 006/2018:
✓ Palloma Costa Rodrigues – DF
✓ Wendel de Oliveira Mota Ribeiro - SE
✓ Sherlock Vieira Serra – CE
Os técnicos assistentes, irão seguir as orientações do técnico responsável da BPAC e terão os
custos de hospedagem e alimentação durante o período definido acima, custeados pela BPAC.
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2. Conferência de Técnicos, promovida pela BPAC:
•
•
•

Local da competição, em Salvador - BA
Período de realização: 27 a 28/07/2018
A CBBd / Brasil, terá 10 vagas para técnicos brasileiros.

Participação dos técnicos:
A CBBd está definindo abaixo, os técnicos confirmados para participação na Conferência:
✓ Jonatas Reges – TO
✓ Dênis de Lima Santos Lopes - SE
As demais 08 vagas destinadas a técnicos brasileiros, serão preenchidas pelos 08 primeiros
técnicos que enviarem e-mail para betosantini@uol.com.br, confirmando a participação e
anexando no e-mail, cópia do CREF.
Estes técnicos, terão as despesas do almoço nos dois dias de conferência, custeados pela
BPAC.
Prazo limite, para envio das confirmações: 16 de junho de 2018.

3. Uniforme:
A CBBd irá fornecer aos atletas classificados para participação na competição individual e
convocados para participação na competição por equipes, que estarão representando o Time
Badminton Brasil, no Campeonato PANAM JR 2018, camiseta oficial da CBBd, já com o
nome do atleta estampado.
Esta camiseta deverá ser obrigatoriamente utilizada na competição por equipes, por todos os
atletas e é recomendada sua utilização na competição individual, principalmente nas
modalidades de duplas, onde é obrigatório que as camisetas sejam iguais e shorts ou saias na
mesma cor.
Atletas que estarão disputando várias modalidades, poderão utilizar ao longo da competição
individual, uniformes da CBBd entregues em outras competições, assim como uniforme do
clube ao qual o atleta é filiado, desde que ambos estejam atendendo integralmente a regra da
BWF.
Como informamos no comunicado 006/2018, o Time Badminton Brasil, será representado
por 90 atletas e 30 técnicos. Com base neste cenário, foi possível a CBBd oferecer aos atletas,
a camiseta oficial da CBBd, conforme grade definida em anexo a este comunicado.
A quantidade definida de camisetas, está proporcionalmente relacionada ao número de
modalidades que o atleta irá competir.
É obrigatório que todos os atletas convocados para participação na competição por
equipes, utilizem shorts ou saias na cor preta, durante todos os confrontos do Time
Badminton Brasil.
Cada atleta poderá utilizar o short ou saia preta, da marca de sua escolha.
Para a competição individual, também recomendamos o uso do short ou saia preta, entretanto
os atletas podem utilizar a cor que considerarem mais adequada, porém ficando claro que
nas duplas, é obrigatório o uso de short ou saia da mesma cor.
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Para os técnicos que solicitaram credenciamento, formalmente no prazo definido nos
comunicados divulgados, será oferecida uma camiseta oficial da CBBd.
A CBBd estará ainda levando uma pequena grade das camisetas oficiais do Time Badminton
Brasil, para ser comercializada no local do evento, onde também será possível os
interessados, estamparem o nome na camiseta. Entretanto ressaltamos que a quantidade de
camisetas a serem comercializadas, será pequena, pois estaremos realizando um teste com
produtos licenciados da marca Badminton Brasil, marca esta registrada pela CBBd e que
será apresentada nesta competição, de forma preliminar.

A CBBd entende que todas as informações importantes sobre o XXVII PANAM JR por
Equipes e Individual, já foram disponibilizadas através dos comunicados divulgados
no site da CBBd.
Caso ocorram novas informações significativas, estaremos divulgando novo
comunicados.

José Roberto Santini Campos
Superintendente
Chefe de Equipe na competição

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente
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