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CARTA CONVITE 

 
III IOSHITAKA OPEN DUPLAS SÊNIOR 

 
 
Temos o prazer de convidá-los para a 3ª Edição do Torneio de Duplas Sênior 
promovido pelo Badminton Acenbo.  
 
Monte sua dupla, venha divertir-se conosco, jogar muito badminton e participar de 
uma grande confraternização com jogadores de vários clubes.  
 
O evento será disputado no sistema de grupos sem jogos eliminatórios, o que garante 
aos participantes entre 3 a 4 jogos na fase de grupos, e caso avance para a 2a. fase, 
pelo menos mais um 1 ou 2 jogos. Nosso principal objetivo é proporcionar mais jogos 
por duplas ao longo do evento.  
 
A taxa de inscrição contempla a confraternização que será servida ao final do evento, 
exceto bebidas alcoólicas que poderão ser adquiridas a parte. 
 
1) Data e Horário: Sábado, 28 de Abril 2018 das 09:00hs as 18:30hs. 
 
2) Local: Sede Esportiva Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Osasco 

(ACENBO) 
Rua Acenbo, 100 - Jd. Umuarama - Osasco / SP - CEP: 06.030-016 
 

3) Categorias: 
. Senior A – 35 anos ou mais. Recomendada para jogadores mais experientes ou 
que suportam jogos mais intensos. 
. Senior B – 35 anos ou mais. Recomendada para jogadores menos experientes. 
 
As categorias não têm relação com o critério adotado para atletas federados, 
sendo apenas usadas para efeito de seleção interna para proporcionar jogos mais 
interessantes e de nível técnico mais aproximado. 

 
Notas: 
a) As categorias não têm relação com o critério adotado para atletas federados, 
sendo apenas usadas para efeito de seleção interna para proporcionar jogos mais 
interessantes e de nível técnico mais aproximado; 
 
b) A fim de garantir o maior número de jogos de nível técnico aproximado, a 
organização se reserva no direito de remanejar duplas entre categorias, para formar 
grupos com números relevantes de jogos.  
 
4) Modalidades:  

Destinado exclusivamente a Duplas Sênior 
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. Dupla Masculina 

. Dupla Feminina 

. Dupla Mista 
 
5) Inscrições 
Deverão ser realizadas através do portal do Badminton Acenbo: 
www.badminton.com.br/loja. Cada jogador deverá comprar a sua inscrição e indicar 
o seu parceiro/a de dupla no formulário de inscrição. A inscrição dá direito a participar 
em até 2 modalidades. 
5.1) Taxa de inscrição 
Taxa única POR JOGADOR: R$80,00. Contempla a inscrição no evento com direito a 
jogar em até 2 (duas) duplas (masculina + mista ou feminina + mista). A taxa de 
inscrição inclui a participação na confraternização que será servida ao final do 
evento. Bebidas alcoólicas poderão ser comprada a parte. 
5.2) Prazo: Sexta-Feira, até as 23hs59 do dia 22 de Abril 2018. 
5.3) Cancelamento: Somente serão aceitos cancelamentos solicitados até às 23hs59 
do dia 24 de Abril 2018. 
 

Informações adicionais 
 
Como chegar 
Link para visualização através do Google Maps: https://goo.gl/maps/AHC3q 
Pontos de referência: Av. Martin Luther King / São Francisco Golf Club 
 
Estacionamento 
O local possui ampla área de estacionamento sem custo aos participantes. A ACENBO 
não se responsabiliza por danos ou ocorrências com os veículos estacionados no 
interior de suas dependências. 
 
Alimentação 
A partir das 12hs a lanchonete estará aberta para compra de lanches, salgados, doces 
e bebidas. 
 
A confraternização será realizada após o encerramento dos jogos finais, com comida 
disponível para todos os participantes que pagaram a taxa de inscrição. Bebidas 
alcoólicas não estão inclusas e poderão ser compradas a parte. 
 
Quadras 
Quatro quadras com piso de cimento liso. 
 
Agenda 
Recepção dos jogadores: 08:30 – 09:00hs 
Cerimônia de Abertura: 09:00 – 09:15hs 
Jogos: 09:30 – 18:30hs 
Confraternização: 19:00 – 21:30hs 
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Regulamento Geral 

 
Sistema de Disputa 
As duplas serão divididas em grupos e jogarão entre si dentro de cada grupo. 
Encerrada a fase de grupos, as melhores duplas em cada categoria disputam a fase 
semifinal e final.  
 
Sistema de Pontuação 
3 Games x 21 pontos.  
Se houver um grande número de inscritos e visando oferecer o maior número de jogos 
possíveis para todos os participantes, as partidas da fase de grupos poderão ser 
disputadas no sistema 3 Games x 15 Pontos ou 3 Games x 11 Pontos. 
 
Critérios de pontuação – Fase de Grupos 

• Vencedor por 2 x 0 = 3 pontos 
• Vencedor por 2 x 1 = 2 pontos 
• Perdedor por qualquer placar: 0 pontos 

 
Critérios de desempate por ordem de prioridade – Fase de Grupos 

• Confronto direto 
• Menor número de games perdidos 
• Menor número de pontos sofridos  

 
Intervalos 
Haverá 2 minutos dedicados ao aquecimento. 
 
Ao final de cada game haverá a troca de lado, observando-se 1 minuto de intervalo. 
Se ocorrer o terceiro game, a troca de lado será realizada quando da marcação de 11 
(8) pontos, sem a necessidade de intervalo. Se as duplas estiverem de comum acordo, 
o(s) intervalo(s) poderão ser abreviados ou suprimidos. 
 
Casos de WO 
A dupla que não comparecer a partida será declarada perdedora pelo placar de 2 x 0 
com parciais de 21 x 0. 
 
Premiação 
Como se trata de um evento de confraternização não haverá premiação com 
medalhas. 
 
Petecas 
Serão utilizadas petecas de nylon Yonex Mavis 350. 


