1º Campeonato Nacional de ParaBadminton (Badminton Adaptado)

A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e a Federação de Badminton
de Brasília (FBB) convidam todas as entidades filiadas a participarem do 1º
Campeonato Nacional de ParaBadminton (Badminton Adaptado) a ser realizado
conforme dados a seguir:
Data: 05 e 06 de Dezembro de 2009.
Horário: das 09:00 horas às 20:00 horas
Obs: Terá um congresso técnico com os para-atletas, técnicos, dirigentes e
quem mais interessar as 08:00 horas do dia 05 de Dezembro, no local da competição.
Local: Colégio Rogacionista – Área especial 08 Modulo B – Guará II – DF
Obs: Dependendo da quantidade de para-atletas o ginásio do CETEFE (Centro
de Treinamento de Educação Física Especial) – ENAP – SAIS – DF poderá ser
utilizado para realização de jogos.
1. Categorias e Modalidades:
1.1 Categorias: BADMINTON ADAPTADO
1.1.1 Wheelchair (cadeira de rodas)
Informações:
- Na categoria Wheelchair (cadeira de rodas) será ofertada as classificações W1
(com pessoas com maior comprometimento) e W3 (Para pessoas com menor
comprometimento físico).
- Dependendo da quantidade de para-atletas participantes as duas classificações
serão transformadas em única categoria.
- Caso seja criado uma categoria única será utilizado as regras da categoria W1.
1.1.2 Standing (andantes)
Informações:
- Na categoria Standing (andantes) será ofertada as classificações S1
(Comprometimento nas duas pernas), S2/S3/S3a (comprometimento em apenas
uma das pernas) e S4/S5 (comprometimento em um dos membros superiores).

- Dependendo da quantidade de atletas inscritos (com amputação ou mau
formação em uma das pernas, com ou sem prótese, jogando de muleta ou não e
portadores de hemiplegia - PC) pertencerão à uma única categoria, a S3.
- Dependendo da quantidade total de participantes poderá ser oferecida uma
categoria única (S1+S2+S3) que obedecerá as regras da categoria S1.
Observações:
- Para quem não sabe qual categoria e classificação entrar em contato no email:
badadaptado@badminton.org.br.
- Se o atleta já praticou ou pratica outra modalidade esportiva favor indicar a
classificação recebida no outro esporte.
1.2. Modalidades: Simples e Duplas - masculino e feminino
- Na modalidade duplas Wheelchair (cadeira de rodas) não haverá diferenciação
quanto a classificação funcional, todos pertencerão à categoria única.
- Na categoria Standing dependendo do numero de inscritos poderá ser uma
categoria única.
- Caso haja necessidades, as duplas serão formadas pela organização. Caso o
atleta não tenha o interesse de jogar a modalidade duplas, favor entrar em contato
com a organização.
- Se a quantidade de para-atletas do sexo feminino que participará do evento for
menor ou igual 2, estas se juntarão aos para-atletas do sexo masculino formando
uma única categoria.
2. Premiação.
- Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada
modalidade.
- Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para a formulação do
Ranking Nacional da Categoria. BADMINTON ADAPTADO (absoluto e por
modalidades/classificação funcional).
3. Petecas:
Serão usadas preferencialmente petecas de pena da marca Victor, modelo
Máxima. No impedimento da utilização da peteca relacionada anteriormente será
usada a peteca de nylon da Yonex, modelo Mavis 350.
- A organização se reserva ao direito de modificar marcas e modelos de petecas
sem prévio aviso de acordo com a necessidade.
4 . Uniforme:
O uso de uniforme da Entidade pela qual o para-atleta representa é obrigatório. A
área visível de cada peça de roupa deve ser de pelo menos 75% de uma cor.
- Poderá ser utilizado faixas, talas e bandagem conforme indicação médica e/ou
técnica.
- Será permitido a utilização de bermudas desde que obedecido a proporção de
75% de uma mesma cor.
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. Regulamento:

O torneio seguirá as regras da BWF apêndice 5 - Badminton for Disabled People
(Badminton
para
pessoas
com
deficiência)
http://www.internationalbadminton.org/file_download.aspx?id=11628 .

A coordenação do Badminton Adaptado se reserva o direito de realizar adaptações
das regras para viabilizar o andamento da competição.
- Qualquer modificação será comunicada no congresso técnico.
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. Sorteio

O sorteio será realizado pela coordenação.
- A data, local e horário da realização do sorteio dos jogos serão divulgados no
local do evento.
7. Técnicos e representantes:
Será permitida a participação do para-atleta mesmo sem a presença de um técnico
e/ou representante.
8. Apresentação da Carterinha:
Neste primeiro Campeonato não será exigida a carteira de atleta.

9. Árbitros Gerais:
Á definir.

10. Inscrição:
Data limite: às 12:00 horas do dia 04 de Dezembro de 2009.
- A Inscrição será oferecida pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)
juntamente com Federação de Badminton de Brasília (FBB) de forma gratuita.
- As inscrições deverão ser enviadas para o email do Badminton Adaptado
(badadaptado@badminton.org.br).
- A ficha de inscrição deverá estar totalmente preenchida:

11. Informações complementares:
- O ginásio do CETEFE estará disponível para treinamento na Sexta-feira (04 de
Dezembro) das 14:00 horas até às 18:00 horas. Os interessados deverão fazer
uma solicitação por email (badadaptado@badminton.org.br) ou por telefone (618104-1661) antecipadamente.
- Obs; A coordenação está buscando parceiros que viabilizem o traslado:
aeroporto/rodoviária-hotel-local de treinamento-local dos jogos. Na impossibilidade
desta parceria, os traslados ficam sobre a responsabilidade dos para-atletas.

Regras – clique aqui
Ficha de Inscrição – clique aqui

Létisson Samarone
Diretor Badminton Adaptado
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)

