Comunicado: 001/2021/CBBd/Pres.- Coord. Tec.

Data: 18/09/2021

CAMPEONATO: SULAM 2021 - Equipes e Individual Adulto e Jovens
LOCAL: Joinville - SC
Ginásio: Univille – Todos os dados na Carta Convite
PERÍODO: 29/11 a 05/12:
Equipes: Adulto e Sub-19 anos;
Individual: Adulto, Sub-19, Sub-17, Sub15 e Sub-13 anos.

ASSUNTOS:
1. Critérios para classificação
2. Prazo para inscrição
3. Taxa de inscrição
4. Uniforme

1. Critérios para classificação:
Esclarecimento Geral:
O Brasil como país sede da competição, terá as seguintes quantidades de vagas, na
competição individual:
Simples e Dupla Mista: 09 vagas – SM, SF e DX;
Duplas: 05 vagas – DM e DF.
Categoria Adulto:
✓ Estarão classificados os atletas e duplas que conquistarem as seguintes colocações no
Nacional – Etapa Aracaju SE – 2021:
• SM, SF e DX: 1º, 2º e 3º + 3º lugares.
• DM e DF: 1º e 2º lugares.
✓ As demais 05 vagas em SM, SF e DX e 03 vagas em DM e DF, serão definidas pelo
Ranking Nacional, que será divulgado até dia 16/11/2021, após término do Nacional.
✓ O ranking Nacional será composto pelos resultados do Nacional de Fevereiro de 2020,
realizado em Salvador BA e o Nacional de 2021, que será realizado em Aracaju SE.
✓ Para a categoria adulta, como definido no Regulamento, o RK contará com as duas
competições definidas acima, mais os 02 melhores resultados internacionais definidos
no RK BWF, que será considerado na data de lançamento dos pontos do Brasil
Internacional Series 2021. Destas possíveis 04 competições, contará para o RK de
classificação para Campeonato SULAM 2021, os 03 melhores resultados, por atleta /
dupla.
Categoria Jovens – Sub-19, Sub-17, Sub-15 e Sub-13 anos:
✓ Estarão classificados os atletas e duplas que conquistarem as seguintes colocações no
Nacional – Etapa Aracaju SE – 2021:
• SM, SF e DX: 1º, 2º e 3º + 3º lugares.
• DM e DF: 1º e 2º lugares.

✓ As demais 05 vagas em SM, SF e DX e 03 vagas em DM e DF, serão definidas pelo
Ranking Nacional, que será divulgado até dia 16/11/2021, após término do Nacional.
✓ O ranking Nacional será composto pelos resultados do Nacional de Fevereiro de 2020,
realizado em Salvador BA e o Nacional de 2021, que será realizado em Aracaju SE.
Competições por Equipes:
Máximo de 20 atletas por categoria, sendo 10 masculinos e 10 femininos.
Os atletas que participarão das equipes Adulta e Sub-19 anos, serão convocados pelas
respectivas comissões técnicas da CBBd.
A CBBd está verificando qual o apoio será possível ser realizado e para quais atletas e assim
que tiver esta definição divulgará para todos.

2. Prazo para Inscrição:
Conforme definido na Carta Convite da competição, as inscrições deverão ser realizadas,
impreterivelmente, até dia 18/11/2021.
Não terá data de retirada, em função das datas estarem justas, para que fosse possível
considerar o Nacional 2021.
Portanto, todos devem ficar atentos, iniciar o planejamento com antecedência, pois as datas
serão rigorosamente cumpridas.

3. Taxa de Inscrição:
A Diretoria Executiva da CBBd, definiu e informa oficialmente a todos, que os atletas
Brasileiros estarão isentos da taxa de inscrição de U$30,00 conforme definido na Carta
Convite.

4. Uniforme:
✓ Os atletas podem utilizar os uniformes da CBBd que já possuem ou mesmo o uniforme
do clube na competição individual, sendo que não teremos tempo hábil para entregar
uniforme com nome para todos em função das datas de inscrição, muito próximas da
competição;
✓ Para competição por Equipes, será fornecida camiseta, pois a regra define que nesta
competição, pode estar gravado apenas o nome do país;
✓ Os atletas convocados para a competição por equipes, devem comparecer na
competição com shorts / saia preto;
✓ Atenção, pois o uniforme das duplas, na competição individual em qualquer categoria,
deve ter a cor predominante igual;

Considerações Gerais:
A Confederação Brasileira de Badminton – CBBd, está organizando esta
competição, focando oportunizar aos atletas brasileiros, a possibilidade de
participar em uma competição internacional em 2021 e com isso, em caso de
conquista de medalha, poder pleitear o Bolsa Atleta 2022.
Informamos a todos também, que os critérios de classificação foram
apresentados, discutidos e validados, com os presidentes e ou representantes
das Federações Estaduais e membros da Comissão de Atletas, em reunião de
trabalho realizada em 06/09/2021.
Este é um comunicado com informações adicionais para os atletas brasileiros,
entretanto todas as demais informações estão na Carta Convite do evento,
publicada no site da entidade e deve ser consultada e seguida por todos.

Estaremos publicando novos Comunicados, quando necessário.

João Guilherme Cren Chiminazzo
Coordenador

Diretoria Executiva

