CONVOCAÇÃO
SELEÇÃO BRASILEIRA ADULTA

Aspectos relacionados à convocação:
1. Período e local de treinamento:
• Centro de Treinamento da CBBd em Campinas
• Período: 15 de janeiro a 17 de março de 2018.
2. Alojamento dos atletas para este período:
• Para o período de treinamento acima definido, todos
os atletas residentes fora de Campinas, ficarão
alojados no CT da CBBd, ou se optarem, poderão ficar
em outros locais, sob sua responsabilidade.
3. Deslocamento do atleta até o CT em Campinas:
• O deslocamento do atleta até o CT em Campinas e
retorno, quando for possível, é de responsabilidade
do atleta.
4. Auxilio Atleta:
• O atleta residente fora de Campinas, terá um auxílio
atleta mensal, pelo período do treinamento, que
deverá subsidiar suas refeições. Este auxílio atleta,
será no valor de R$ 900,00.
• O atleta residente em Campinas, também terá um
auxílio atleta mensal, pelo período do treinamento,
que deverá subsidiar as despesas de transporte até o
CT e refeição, caso o mesmo opte por permanecer no
CT ao longo do dia. Este auxílio atleta, será no valor
de R$ 300,00.

5. É de responsabilidade do Atleta, ao longo do período
de treinamento:
• Cumprir integralmente o Código de Conduta do
Atleta da CBBd;
• Se apresentar no CT, com o Comprovante de
Conhecimento – página 08/08 do Código de
Conduta, assinado;
• Se apresentar no CT, com exame médico,
atestando sua condição de prática esportiva de
rendimento;
• Seguir integralmente as regras de permanência
no CT, durante o período de treinamento e no
alojamento do CT;
• Seguir integralmente, toda programação de
treinamento, definido pelo técnico da CBBd.
6. Data de apresentação no CT da CBBd em Campinas:
• Dia 15 de janeiro de 2017;
• Horário: Reunião às 9:00 horas.
7. Prazo de resposta do atleta convocado e relação de
atletas convocados:
• Prazo de resposta da convocação:
• Todos os atletas devem confirmar a convocação,
até dia 05 de janeiro de 2018, através do e-mail:
beto.santini@badminton.org.br .
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• Relação de atletas convocados:
Artur de Pomoceno Silva
Francielton Faria
Matheus Voigt
Vinícius Alecrim de Paula
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William Guimarães
Lohaynny Vicente
Fabiana Silva
Sâmia Lima
Tamires Santos
Jeisiane Alves
O atleta Ygor Coelho de Oliveira, está convocado para
a Seleção Brasileira Adulta, entretanto, estará
seguindo uma programação de treinamentos e
competições, no exterior, com apoio da CBBd.

8. Relação de atletas selecionáveis:
A CBBd, através da Comissão Técnica, elaborou uma relação de
atletas selecionáveis. Desta relação, sairão os atletas para
qualquer convocação, relacionada a Seleção Brasileira Adulta.
Esta relação será atualizada semestralmente ou a qualquer
momento, conforme definição da Comissão Técnica.
9. Critérios para convocações:
As convocações são realizadas pela Comissão Técnica da CBBd e
levará em consideração, metas de curto, médio e longo prazos,
assim como formação de uma equipe competitiva, considerando
as modalidades simples e as formações de duplas.
10.
Próxima convocação:
A Comissão Técnica da CBBd, estará fazendo uma nova
convocação para a Seleção Brasileira Adulta, após o campeonato
nacional de Florianópolis, em final de março, início de abril 2018.
A comissão técnica da CBBd, recomenda que todos os atletas
que estão na relação de selecionáveis e os que desejam estar
nesta relação, se mantenham em atividade regular de
treinamento em seus respectivos clubes / entidades de prática.
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