XXVII Brazil International Badminton Cup
INTERNATIONAL CHALLENGE
PREMIO: US$ 15,000.00
Torneio válido para o Ranking Mundial da BWF e circuito Pan-Americano
Data do Torneio: 27 a 30 de Setembro de 2012
As rodadas de qualificação, se necessário, serão realizadas no dia 26 de
Setembro.
A chave principal será de 32 inscrições em todas as categorias.
Os jogos da chave principal se iniciarão no dia 27 de Setembro e
as finais serão disputadas no domingo, dia 30/09/2011.
Local : Clube Athletico Paulistano.
R. Colômbia nº77 – Jardim Paulista – São Paulo – SP – Brasil.
Validação: Aberto a membros de qualquer Associação Nacional filiada à
CBBd
Inscrições: R$ 120,00 por atleta (não será dada isenção a nenhum atleta
neste torneio)
Depositar o valor das inscrições na conta abaixo:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON
BANCO ITAU
AGÊNCIA – 0190
C.C. – 47.065-8
CNPJ: 00.316.292/0001-76
Enviar comprovante de depósito do pagamento das inscrições para o e-mail
inscricoes@badminton.org.br

Arbitro Geral: Mr. Cris Lawrence (Canadá)
Uniformes: Seguirá o regulamento de competições da BWF.
Informações do torneio: CBBd
Tel: 19 3579-49-36
Email: inscricoes@badminton.org.br
Petecas: Yonex Aerosensa 50
Premiação: U$ 15.000,00
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Valores bases em dólares
Devido a premiação ser oriunda de recursos da Lei Agnelo Piva, caso algum
brasileiro venha a ganhar um dos prêmios acima, o correspondente valor
será depositado na conta corrente ou poupança em nome do atleta e em
reais. Para brasileiros não será pago nenhum valor em dólares.

Inscrições de Atletas Brasileiros: Favor enviar o formulário de inscrições
disponível no site da CBBd (www.badminton.org.br) até às 23:59 hrs do dia 02
de Setembro de 2012 para o e-mail:inscricoes@badminton.org.br
Tabela e Sorteio: As posições na tabela serão conferidas pelo Referee Sr. Cris
Lawrence (Canada) e de acordo com o regulamento da BWF o sorteio
será feito pela BPAC em 18 de setembro de 2012 na sede da
Confederação Pan-Americana de Badminton na cidade de Lima (Peru).
De acordo com o regulamento BWF, a data máxima para
cancelamento de inscrição sem cobrança de multa será dia 16 de setembro de
2012.

Hotel Oficial
(O transporte será oferecido apenas para os hospedados neste hotel)
LORENA FLAT INTERNATIONAL (www.lorenaflat.com.br)
Av. Rebouças, 955 – São Paulo (cerca de 300 mts do clube)
Contato:
Tatiana Lopes – Setor de Reservas
Fone: (11) 3069-00-14 / (11) 3069-00-15
Email: reservas@lorenahotel.com.br

Preços:
Single:
R$ 219,00 / dia + taxa de 5% ISS – incluso café da manhã
Duplo ou triplo :
R$ 119,00 p/ pessoa / dia + taxa de 5% ISS - incluso café da manhã
Ou
Single:
R$ 259,00 / dia + taxa de 5% – incluso Café da manhã + Jantar + 1
refrigerante.

Duplo ou Triplo
R$ 159,00 / dia / pessoa + taxa de 5% - incluso Café da manhã + Jantar + 1
refrigerante.
Reservas : direto com o Hotel.

