1a Etapa do Circuito Brasiliense de
Parabadminton 2018

Carta Convite
A Federação de Badminton de Brasília (FBB) convida todos os atletas elegíveis e
interessados, a participar da 1a Etapa do Circuito Brasiliense de
Parabadminton 2018, a ser realizado em Brasília (DF), nos dias 1º e 08 de julho
de 2018.
1. Informações Gerais

1.1

Organização

Federação de Badminton de Brasília (FBB)
fbadmintonbsb@gmail.com
Ginásio do Centro de convivência COSE Mozart Parada
(Paradão)

1.2

Local

Endereço: St. L Norte CNL 1 Conj. 18 - Taguatinga, Brasília DF, 72150-770, Brasil

01 de julho de 2018 - 9 às 17 horas
1.3

Datas e Horários

08 de julho de 2018 - 9 às 17 horas
Categoria Parabadminton: Aberta

1.4

Atletas Elegíveis

Classificação Wheelchair (Cadeira de rodas) - Será
ofertada de acordo com a classificação funcional dos
atletas
(WH1
- para pessoas com maior
comprometimento funcional e WH2 - Pessoas com menor
comprometimento funcional).
Classificação Standing (Andantes) - Nesta categoria serão
ofertadas as classificações SL3 - (Comprometimento nas
duas pernas ou comprometimento em uma das pernas
acima do joelho), SL4 - (Comprometimento em uma das
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pernas abaixo do joelho), SU5 - (Comprometimento em
um dos membros superiores), SS6 - (Pessoas de baixa
estatura - Nanismo) e SI9 - (Pessoas com déficit
intelectual -DI).
• Não havendo quantidade suficiente de atletas do sexo
feminino inscritas, as mesmas poderão competir com
atletas da categoria masculina.
• Dependendo da quantidade de inscrições em cada
classificação, poderá haver uma junção entre as
classes.
Para os atletas que possuem classificação nacional
diferente da classificação internacional, será utilizada a
classificação oficial internacional.
Qualquer alteração de classificação deverá ser solicitada
anteriormente a data do evento à Organização, com a
apresentação dos devidos exames comprobatórios.

1.5

Classificação
Funcional

Os atletas que ainda não possuem classificação funcional
devem levar todos os exames médicos para auxiliar no
momento da avaliação.
O atleta que não souber sua categoria e classificação
deverá entrar em contato com a Organização no e-mail:
letisson@gmail.com.
O atleta que já praticou ou pratica outra modalidade
esportiva deverá indicar a classificação recebida no outro
esporte.

1.6

Regulamento

O Torneio seguirá o Regulamento de Competições da FBB,
as disposições aqui contidas e, subsidiariamente, o
Regulamento Técnico da Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), no que couber.

1.7

Árbitro Geral

Létisson Samarone Pereira
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2. Programação/Cronograma
Data

Horário

Evento

25.06.2018

Até 23:59

22.06.2018

0:00

Início do Período de Inscrições

29.06.2018

23:59

Encerramento das Inscrições

01.07.2018

08:30

Reunião Técnica

01.07.2018

09:00

Início dos jogos

08.07.2018

--------

Premiação após o término dos jogos.

Divulgação da Carta Convite

3. Informações Específicas
Parabadminton:
3.1

Categorias

3.2

Modalidades

3.3

Formato de
Disputa

Wheelchair (Cadeirante): WH1 e WH2.
Standing (Andantes): SL3, SL4, SU5, SS6 e SI9.

Simples Masculina (SM)
Simples Feminina (SF)

O Torneio seguirá as regras da Badminton World
Federation (BWF)
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3.4

Petecas

3.5

Premiação

3.6

Ranking

Petecas de nylon da marca Yonex, modelo Mavis 350 ou
Artengo 800
Serão premiados com medalhas os três primeiros
colocados de cada modalidade.
Será utilizado o Ranking Regional do Distrito Federal (Rk-DF)
para definição dos cabeças-de-chave.
Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o
Ranking do Distrito Federal

3.7

Uniformes

O uso do uniforme da entidade pela qual o atleta é filiado é
recomendável. Não é permitido o uso de bonés e
bermudas. Podem ser usadas bandanas e faixas de
cabeça.
Forma de apresentação: As inscrições deverão ser
enviadas para o e-mail letisson@gmail.com, ou
entregues pessoalmente à organização do torneio em
formulário padrão que pode ser encontrado no endereço
www.badmintonbrasilia.com.br.
Prazo limite: Até o início do congresso técnico

3.8

Inscrições

Não serão admitidas inscrições apresentadas por outros
meios ou fora do prazo limite acima.
Valores: único de R$ 25,00 por atleta.
O pagamento da taxa única de inscrição dará direito ao
atleta de disputar a competição, não há possibilidade de
reembolso.
Pagamentos: Deverão ser efetuados diretamente à
organização do campeonato até a data de realização do
evento.
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3.9

A etapa será aberta para atletas de outros estados desde
Atletas de outras que atendam os prazos estabelecidos. Os resultados não
federações
serão contabilizados no ranking Distrital.

3.10

Responsável pelos
É obrigatória a presença de um responsável pelo atleta
atletas menores de
menor de idade no interior do ginásio durante os jogos.
idade

3.11

Casos Omissos

Os casos omissos serão resolvidos pelo Organização do
Torneio.
Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal

4

Apoio

Secretaria de Educação do Distrito Federal
Centro de Formação de vínculo Mozart Parada

Cordialmente,

Federação de Badminton de Brasília

