Legado do Projeto BWF Para-Badminton na região Pan-Americana

Comitê Paralímpico Nacional
Associação Nacional de Badminton
23 de março de 2017
BWF e o Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) estão trabalhando juntos em um
projeto para desenvolver o Para-Badminton na região Pan-Americana.
Como o Para-Badminton vai estrear nos Jogos Paraolímpicos em Lima em 2019 e os
Jogos Paraolímpicos em Tóquio de 2020, esta é uma grande oportunidade para o
esporte a crescer na região. Os detalhes do projeto são os seguintes:
• Organizador: BWF
• Aprovado por: Comité Paralímpico Internacional
• Apoio: Badminton Pan Am & Badminton Peru
• Local do evento: Lima, Peru
• Sede do Evento & Alojamento: Por confirmar
• Data: 29 de Julho - 06 de agosto de 2017

Atividades
Durante o período serão realizadas várias atividades:
• Introdução ao Para-Badminton (administradores)
• Oficina de jogadores e treinadores
• Oficina de Classificação Nacional (link)
• Classificação de novos jogadores (link)
• Campanha Integridade BWF 'Sou Badminton' (link)
• Evento internacional Para-Badminton Peru (competição aprovada pela BWF)
BWF deseja convidar seu país para participar deste projeto de legado. Gostaríamos de
identificar:
• 10 novos atletas, 5 homens e 5 mulheres, que nunca foram internacionalmente
classificados
• 1 Treinador
• 1 Administrator

Os jogadores devem ser identificados e seleccionados com base nas 6 classes detalhadas
a seguir:
• Cadeira de Rodas 1 WH 1 - jogadores nesta classe precisa de uma cadeira de rodas
para jogar badminton. Jogadores nesta classe geralmente têm incapacidade nos
membros inferiores e função de tronco.
• Cadeira de Rodas 2 WH 2 - Os atletas desta classe geralmente têm incapacidade em
um ou ambos membros inferiores e mínima ou nenhuma incapacidade do tronco. Você
pode esperar para ver atletas com a perda de uma ou ambas as pernas acima do joelho
ou lesões da medula espinhal inferior.
• De pé inferior SL 3 - Nesta classe um jogador deve jogar de pé. O jogador poderia ter
incapacidade em um ou ambos os membros inferiores e pouco equilíbrio para andar /
correr.
• De pé inferior SL 4 - Uma segunda classe de pé onde o jogador tem menos
incapacidade em comparação com a Classe SL 3. O jogador pode ter incapacidade em
um ou ambos os membros inferiores e uma incapacidade mínimo no equilíbrio para
andar / correr.
• De pé superior SU 5 – O Jogador nesta classe tem incapacidade nos membros
superiores.
• Baixa Estatura SS 6 - Estes são os jogadores que têm uma estatura baixa devido a uma
condição genética que muitas vezes referida como "nanismo".
Seria benéfico para a sua organização selecionar um treinador e um administrador que
virão para o seu país para ajudar a compartilhar o conhecimento adquirido e estabelecer
uma estrutura de Para-Badminton.
Finanças
BWF e Badminton Pan Am assumirão e cobrirão o custo de:
• Voo em classe económica para Lima, Peru - os custos aéreos tem que ser aprovado
pela BWF
• 7 atletas, 1 treinador, 1 administrador
Gostaríamos de solicitar que a sua organização contribua para este projeto que
abrange o custo de passagens aéreas de 3 atletas para participar do projeto.
• Alojamento para 9 noites (29 de julho (check-in) - e 7 de agosto (check-out)
• 10 atletas, 1 treinador, 1 administrador
• As refeições (café da manhã, almoço, jantar)
• 29 julho (almoço) - 7 de agosto (café da manhã)
• 10 atletas, 1 treinador, 1 administrador
• Taxa de inscrição
• 7 atletas, 1 treinador, 1 Administrador
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Itinerário completo do projeto
Oficina para Administradores, jogadores e treinadores
Atividade
Dia & data
Chegada da equipe
Sábado 29 de julho
Oficina (Sala de Aula)
 Domingo 30 de julho
 Administrador
 Terça-feira 1 de agosto
Oficina (Sala de Aula e
 Domingo 30 de julho
Quadras)
 Segunda-feira 31 de julho
 Jogadores e
 Terça-feira 1 de agosto

Hora
Todo o Dia
09:00 AM – 15:00 PM
15:00 AM – 18:00 PM
17:00 PM – 20:00 PM
09:00 AM – 16:00 PM
09:00 AM – 13:00 PM

Treinadores

Junto com o evento, BWF ensinará cursos de educação para administradores, jogadores
e treinadores.
A oficina para administradores iniciará como as Federações Membro pode criar uma
estratégia de para-badminton, que apoiará o crescimento e desenvolvimento de parabadminton a nível nacional.
A oficina para treinadores e jogadores fornecerá uma oportunidade para melhorar seu
conhecimento técnico e tático de badminton. Os treinadores têm a oportunidade de
fornecer sessões de formação prática de treinamento dos atletas participantes. Os
jogadores também receberão aconselhamento de peritos especializado da BWF.
Peru Para-Badminton Internacional 2017
Atividade
Reunião de Classificação
• Classificação
• Reunião de gerentes de equipe - Árbitro
• Reunião de gerentes de equipe - Delegado
Técnico
Competição Dia 1
Competição Dia 2
Competição Dia 3
Competição Dia 4

Dia & Data
Terça-feira 1 de agosto
Quarta-feira 2 de agosto
Quinta-feira 3 de agosto
Sexta-feira 4 de agosto
Sábado 5 de agosto
Domingo 6 de agosto

Hora
20:00 PM
• 09:00 AM - fim
• 15:00 PM – 16:00 PM
• 20:00 PM - fim
09:00 AM – fim
09:00 AM – fim
09:00 AM – fim
09:00 AM – fim

Este será um evento aprovado pela BWF que proporciona pontos no ranking mundial de
Para-Badminton. Ele convida os jogadores que participam do projeto legado para
participar neste evento. Este evento é um evento internacional que está aberto a todos
os jogadores de Para-Badminton. A experiência adquirida neste evento é de valor
inestimável para todos os jogadores e equipes.
Workshop Nacional de Classificação

Atividade
sessão teórica de classificação
Observação de avaliação de jogadores
Observação durante a competição

Dia & data
Terça-feira 1 de agosto (02:30 pm)
Quarta-feira 2 de agosto (09:00 am - fim)
Quinta-feira 3 agosto (09:00 am - fim)

Para participar deste curso não qualifica uma pessoa para qualificar um atleta para um
evento BWF aprovado. Aspirações / objetivos do curso de nível nacional são:
• Foco na teoria de classificação em Para-Badminton.
• Foco em detalhes dos critérios de deficiência mínima e mostrar como eles se aplicam
na avaliação de jogador.
• Observar a avaliação o jogador sob a supervisão e identificar as etapas e as funções do
Classificador no processo.
Um participante que se une a um curso de qualificação nacional pode ajudar um país
para predeterminar que classe pertence os jogadores antes de participarem de um
evento de Badminton aprovado pela BWF. Isso torna menos provável que um jogador
viaje para um torneio e ser informado de que o jogador não é elegível ou está em uma
classe diferente do esperado. Isso, no entanto, não exclui a possibilidade de que a
situação ocorre (só reduz a probabilidade).
Note que apenas unicamente um painel de Classificação Internacional BWF pode
confirmar o status e classe de um jogador.
Próximos passos
1. A Associação Nacional de Badminton e o Comitê Paralímpico Nacional irão discutir o
apoio e o compromisso com o projeto.
2. A Associação Nacional de Badminton e o Comitê Paralímpico Nacional para confirmar
o apoio para viagem de 3 atletas que irão participar no projeto.
3. A Associação de Badminton Nacional ou Comitê Paralímpico Nacional proporcionará
uma breve visão geral de para-badminton dentro do país, bem como um breve plano
de ação para identificar novos jogadores para o projeto e qualquer apoio necessário.
Para participar do projeto, por favor, responda por escrito, dirigida aos três pontos
acima antes de 31 de março de 2017.
Os critérios usados para convocação:



Treinador – Pela experiência, organização e trabalho já prestado nas competições
internacionais.
Atletas
 Pelo melhor resultado apresentado pelo atleta na sua última apresentação dos 4
últimos torneios nacionais e Treinando.
 10 novos atletas, 5 homens e 5 mulheres, que nunca foram internacionalmente
classificados.
 1 homem e 1 mulher por classe. Para contemplar o maior número de classes.

RELAÇÃO DOS ATLETAS PARA O PROJETO AGITOS - LIMA / PERU
NOME DO ATLETA
CLASSE M/F
CLUBE
José Ambrosio Chaves Neto
WH1
M
CETEFE
Auricelia Freitas
WH1
F
BADMINTON IFPI
Roberto Carlos Barbosa
WH2
M
CETEFE
Elisângela Corcino Santos
WH2
F
CIEP/UFS
Cássia Angélica M. Araújo
SL3
F
CID PARALÍMPICO
Renan Rosso
SL3
M
ATACAR/UNIPAR
Leonardo Douglas
SL4
M
NÁUTICO/ GERALDÃO
Maria Rayane Lúcia da Silva
SL4
F
AASD/GRAVATÁ
Mikaela da Costa Almeida
SU5
F
E. E. CACILDA BRAULE PINTO
Vitor Gonçalves Tavares
SS6
M
BADMINTON ZARDO

UF
DF
PI
DF
SE
DF
PR
PE
PE
AM
PR

TREINADOR PARA O PROJETO AGITOS - LIMA / PERU
NOME DO TREINADOR
Fábio Bento dos Santos

COORDENADOR DE EQUIPE PARA O PROJETO AGITOS - LIMA / PERU
NOME DO COORDENADOR
José Artur Veloso Nogueira
Os critérios de exclusão:




Não apresentar as documentações no tempo hábil necessários para a viagem e emissão das
passagens.
E pela determinação da BWF em seus critérios.
Outros casos que impeça de participar ou viajar.

Rio de Janeiro (RJ), 5 de junho de 2017.

JOSÉ ARTUR VELOSO NOGUEIRA
Confederação Brasileira de Badminton - CBBd
Coordenador de Parabadminton
parabadminton@badminton.org.br
(55) 86 9 9929-1091

