CIRCUITO NACIONAL DE BADMINTON 2019
“DECATHLON-PERFLY”
2ª ETAPA – CAMPINAS (SP)
A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e a Sociedade Hípica de Campinas (SHC) tem a honra de
convidá-los para competir na 2ª etapa do Circuito Nacional de Badminton 2019 “Decathlon-Perfly” a ser
disputada nas categorias Principal e Jovens no período de 9 a 12 de Maio de 2019.
1. Informações Gerais
1.1

Organizador

Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)
Avenida Evandro Lins e Silva nº 840 – sala 1715 – Barra da Tijuca
Rio de Janeiro (RJ) - Tel.: (21) 3592.0210

1.2

Apoio local

Sociedade Hípica de Campinas

1.3

Local

Sociedade Hípica de Campinas
Rua Buriti s/nº
b. Jardim das Palmeiras
Campinas - SP

1.4

Data do Torneio

Chave Principal – 9 a 12 de Maio de 2019.

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 Olímpico do
Brasil (COB) e projetos oficiais. Para o evento teremos o apoio da
Decathlon-Perfly, Sociedade Hípica de Campinas e de parceiros locais.
Conforme determina o item 6.1 do Regulamento Técnico vigente, os
Campeonatos Nacionais serão disputados em Série A e B nas categorias
Principal, Sub-19 e Sub-17 e em série única nas categorias Sub-15, Sub-13 e
Sub-11.

1.6

Qualyfing e
Sistema de
Disputa

Participarão da Série A, em 2019, os 14 atletas ou duplas melhores
classificados no RK Nacional Final de 2018 e os 02 melhores atletas
classificados até a posição 100 no Ranking Mundial final 2018 para a
categoria adulta em todas modalidades e os 16 atletas ou duplas melhores
classificados no RK Nacional Final de 2018 nas categorias Sub-19 e 17 anos
em todas as modalidades.
Caso as vagas destinadas ao RK Mundial, não forem preenchidas, as
mesmas serão completadas pelo RK Nacional final 2018.
Participarão da Série B, em 2019, 16 atletas classificados a partir da
definição dos classificados na série A, na categoria adulta em todas as
modalidades e os atletas classificados a partir da posição 17 nas categorias
sub-19 e 17 anos, em todas as modalidades.
Série A não terá disputa de qualifying e a Série B terá disputa de qualifying
com chave de no máximo 16 atletas..

1.7

Árbitros Gerais

Árbitro Geral: A ser definido pela CNA
Árbitro Geral Adjunto: A ser definido pela CNA

2. Programação
Até dia 15/03/2019 - Divulgação da Carta Convite
29/03/2019 – Data final para filiação 2019 dos atletas que queiram jogar
esta etapa
09/04/2019 – Encerramento das Inscrições e prazo final para apresentação
dos ATESTADOS MÉDICOS referente ao exercício 2019 (atletas que não
apresentaram anteriormente). Atletas que não tiverem o atestado médico
inseridos no sistema de inscrição, até esta data, não terá a inscrição
confirmada.
Até 12/04/2019 – divulgação lista parcial de inscritos
16/04/2019 – Data final para retirada de atletas da competição sem o
pagamento de multas.
2.1

Cronograma

26/04/2019 - Data final para o Pagamento do Boleto referente as
inscrições por parte das federações estaduais.
Até 30/04/2019 - Divulgação final da lista de atletas inscritos na
competição.
02/05/2019 - Sorteio dos Jogos
09/05/2019
- Reunião técnica: 1:30 horas antes do início das partidas, próximo a mesa
de controle da competição;
- Cerimônia de Abertura da competição: Informações sobre este tema,
serão fornecidas posteriormente;
- Início dos jogos eliminatórios, conforme definido na tabela da
competição e publicado no Tournament Software
10 a 12/05/2019 - Jogos Eliminatórios, Semifinais e Finais: conforme
definido na tabela da competição e publicado no Tournament Software
ON LINE até as 23:59 hs (horário de Brasília) do dia 09 de Abril de 2019.
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 pelo representante da Federação
Estadual ou representante do Clube/entidade de prática que estiver
regularmente registrada na CBBd, somente através do sistema on-line.
Dia 02 de Maio de 2019 – 14 horas

2.3

Data do sorteio

O local do sorteio será posteriormente informado no site da Confederação
Brasileira de Badminton
3. Informações Específicas

3.1

3.2

Categorias

Principal e Jovens, divididos em Série A e B com exceção da Sub11,
Sub13 e Sub15 que será disputado em série única.

Modalidades

Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Duplas (Masculina
(DM), Feminina (DF) e Mista (DX).
O atleta inscrito na competição, poderá jogar até 3 modalidades,
mesmo que em séries diferentes, entretanto não é permitido repetir
a modalidade.

Serão premiados com medalhas os 3 primeiros colocados em cada
modalidade em sua respectiva categoria.
3.3.

Premiação
Observar item 3.16 deste documento referente ao Código de
Conduta dos Atletas para a cerimônia de premiação

3.4

Petecas

Serão usadas petecas de pena marca ARTENGO BSC 950 e/ou BSC 980
aprovadas pela Federação Mundial de Badminton (BWF). Os testes de
velocidade serão conduzidos pelo árbitro geral antes do início dos
jogos.
Caso necessário, um outro modelo de peteca poderá ser usado
durante o evento.

3.5

Aeroporto

1) Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas (49,4 km
do local da competição)
(NÃO SERÁ FORNECIDO QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE por parte
da organização).

3.6

3.7

Ranking

W.O.

Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking
Nacional – RK 52 das categorias Principal, Sub 19 e Sub 17 – série A e
B e Sub 15, Sub 13 e Sub 11 –série única. O ranking de entrada da
CBBd a ser considerado é o Ranking de Março de 2019, publicado no
site da CBBd, incluindo-se os resultados obtidos na 1ª Copa do Brasil
2019.
Conforme determina o Regulamento Técnico vigente da CBBd – Item
8.8, os atletas que se inscrevem na competição e não comparecerem,
também não justificando a ausência, deverão pagar uma taxa de W.O.
no valor de R$ 200,00. O não pagamento desta multa implicará na
não participação do atleta na próxima competição organizada pela
CBBd.
IMPORTANTE: Os critérios para apresentação de JUSTIFICATIVA para
W.O., estão claramente definidos no item 8.8.c do Regulamento
Técnico 2017-2020, aplicação 2019, disponível no site da CBBd.
1) Leon Park Hotel (5,9 km de distância do ginásio)
Avenida Francisco Glicério nº 641 – Centro
Fone (19) 2101-87-77 ou (19) 9-8820-71-27
E-mail: reservas@leonpark.com.br

3.8

Hotéis indicados para a
competição

2) Sonotel Glicério Campinas (6,7 km de distância do ginásio)
Avenida Francisco Glicério nº 1.444 - Centro
Fone (19) 3234-76-88
E-mail: reservas@sonotel.com.br

3) Mr. Hostel Business Lodge (5,1 km de distância do ginásio)
Avenida Dr. Moares Salles nº 1.455 – Cambuí

Fone (19) 3397-70-01
E-mail: contato@mrhostel.com.br
O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é
obrigatório. A área visível de cada peça de roupa deve ser de pelo
menos 75% de uma cor.

3.9

Uniformes

Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da
camisa, porém, está proibido o atleta usar camisas com nomes de
outros atletas 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 atletas também deverão estar usando o uniforme do
clube e não poderão estar de chinelos.
Categoria Principal:
SIMPLES – R$ 132,00 por jogador
DUPLA – R$ 66,00 por jogador
Categoria Jovem:
SIMPLES – R$ 66,00 por jogador
DUPLA – R$ 33,00 por jogador
Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 26/04/2019
As Federações deverão fazer o pagamento das inscrições de suas
entidades filiadas através do boleto que será gerado ao fim da
validação das inscrições online.

3.10

Valor das inscrições

3.10.1 - A CBBd informa que FEDERAÇÕES ESTADUAIS que não
efetuarem o pagamento do boleto de inscrições até a data de
vencimento informada acima, TODOS os atletas do estado terão os
nomes retirados do sorteio e estarão proibidos de participar da
competição.

3.10.2. - Atletas que tiverem seus nomes confirmados no torneio e o
pagamento das inscrições efetivados, não terão em hipótese alguma
o valor devolvido caso o mesmo não participe da competição.

3.10.3 - Para que os valores sejam devolvidos aos atletas, a
desistência de participação na competição tem que ser feita dentro
do prazo estipulado no item 2.1 deste documento. Fora isso, nenhum
valor será devolvido.

3.11

Filiação de Atletas e
Apresentação de
Exames Médicos

TODOS OS ATLETAS somente poderão jogar se estiverem em dia com
sua filiação junto à CBBd. Atletas que não pagarem a filiação 2019 não
poderão jogar esta etapa.
Para confirmar a filiação 2019 os atletas devem procurar a Federação
de seu estado. O PRAZO FINAL PARA A FILIAÇÃO DE ATLETAS QUE

DESEJAREM JOGAR A 2ª ETAPA DO NACIONAL DE BADMINTON É DIA
29/03/2019.
Todos os atletas deverão apresentar ATESTADO MÉDICO com
certificação de APTO para a prática de atividade física caso tenham
interesse em jogar esta etapa em Americana.
A apresentação dos Atestados Médicos de 2019 deverá ser feita até
o dia 09/04/2019. Atleta sem o envio do Atestado Médico, não terá a
inscrição confirmada.

3.12

3.13

3.14

CREF dos Técnicos

Todos os técnicos que não compareceram a 1ª etapa de 2019, serão
obrigados a apresentar a mesa de controle seus respectivos CREF’s
(Conselho Regional de Educação Física) com validade vigente. Os
técnicos que não apresentarem seus CREF’s com validade vigente
estarão impedidos de entrar em quadra.

Treinos

Em virtude da dificuldade de liberação dos ginásios com maior
antecedência, não haverá mais agendamento de horários para treinos
de reconhecimento, sendo o ginásio liberado para as equipes apenas
no primeiro dia da competição.

Troca de Duplas

Eventuais trocas de duplas deverão ser informadas na reunião
técnica. Durante a competição, não serão aceitas trocas de duplas.
Para se concretizar uma troca, o atleta que estiver entrando na dupla
tem que estar inscrito na competição e estar dentro das normas de
inscrição divulgadas neste documento.
Caso duas duplas inscritas sejam desfeitas, os atletas 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

A Sociedade Hípica de Campinas possui regras próprias e qualquer
desrespeito a essas regras poderá resultar em punições aos
infratores, fora do alcance da CBBd.
De acordo com o Regulamento da BWF no item Código de Conduta
dos Atletas (2.2.4 e 5.3.6) a partir de agora FICA PROIBIDO atletas
subirem ao pódio portando raquetes, bolsas ou raqueteiras.

3.16

Código de Conduta dos
atletas para premiação

A publicidade de jogadores na cerimônia de premiação fica restrita
apenas ao uniforme
O descumprimento destas regras pode ser passível de punições
impostas pelos organizadores.

3.17

Responsável por
menores de idade

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

3.18

Direito de Imagem

Pelo presente instrumento, os atletas, 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.

Sejam Bem-Vindos a 2ª etapa do Campeonato Nacional de Badminton 2019.
Com os melhores cumprimentos,

Badminton, esporte de conquistas!
Badminton, sport achievements!

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente

José Roberto Santini Campos
Superintendente

Patrocínio:

