CARTA CONVITE
CAMPEONATO NACIONAL DE PARABADMINTON – ETAPA CAMPINAS/SP

Enviar as inscrições para o e-mail parabadminton@badminton.org.br
até às 23:59 hrs do dia 10

de JUNHO DE 2.012

A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) através de sua Diretoria de Parabadminton e o Clube
Fonte São Paulo convidam todas as entidades filiadas a participarem do Campeonato Nacional de
Parabadminton – etapa Campinas, a ser realizado conforme dados a seguir:
Data: de 15 a 17 de Junho de 2.012.
Horário:
Dia 15: das 14:00 horas às 20:00 horas
Dia 16: das 09:00 horas às 20:00 horas
Dia 17: das 09:00 horas às 14:00 horas
Local: Clube Fonte São Paulo
Rua José Paulino nº 2.138 - Centro - Campinas/SP
1.Categorias e Modalidades
Categoria: PARABADMINTON.
1.1.1 Wheelchair (cadeira de rodas)
- Na categoria Wheelchair (cadeira de rodas) será ofertada as classificações WH1 (com pessoas com
maior comprometimento) e WH2 (Para pessoas com menor comprometimento físico).
- Dependendo da quantidade de para-atletas participantes as classificações serão transformadas em
única categoria.
- Na impossibilidade de formar grupos distintos (WH1 e WH2), serão formados um único grupo.
- Dependendo da quantidade de atletas do sexo feminino poderão competir com os atletas masculinos.
1.1.2 Standing Adultos (andantes)
- Na categoria Standing (andantes) será ofertada as classificações ST3 (Comprometimento nas duas
pernas), ST4 (comprometimento em apenas uma das pernas) e ST5 (comprometimento em um dos
membros superiores).
- Dependendo da quantidade de atletas inscritos poderão ser formados categorias únicas.

1.1.3 Standing Infanto-Juvenil (andantes)
- Será oferecida uma categoria única, que obedecerá as regras da categoria ST1.
- Na impossibilidade de formação de grupos infanto-juvenil, estes atletas poderão compor os grupos
dos Standing adultos.

OBS: Em função da quantidade de quadras disponiveis
para o parabadminton, nesta etapa não haverá a classe
SI9 (INTELECTUAL).
1.2 Modalidades: Simples e Duplas - masculino e feminino
- Nas duplas Wheelchair (cadeira de rodas) não haverá diferenciação quanto à classificação funcional,
todos pertencerão à categoria única.
- Na Standing dependendo do número de inscritos poderá ser realizada categoria única.
- Caso haja necessidade, as duplas serão formadas pela organização. Caso o atleta não tenha o
interesse de jogar duplas, favor informar a organização já na inscrição.
- Se a quantidade de para-atletas do sexo feminino que se inscrever no evento for menor ou igual 2,
estas se juntarão aos para-atletas do sexo masculino formando uma única categoria.
- Se o atleta não possui companheiro para duplas, más deseja que a coordenação indique atletas, favor
solicitar na ficha de inscrição. Obs: em caso de número impar de inscritos, será obedecidos a ordem de
chegada das inscrições para a formação das duplas.
1.3 Classificação Funcional.
- Os atletas que possuíam classificação nacional diferente da classificação internacional,
será utilizada a classificação oficial internacional (realizada no Pan-Americano 2010 e/ou
no Mundial da Guatemala 2011).
- Qualquer alteração de classificação deverá ser solicitada anteriormente a data do evento à
equipe de classificação funcional da CBBd com a apresentação dos devidos exames
comprobatórios.
- Os atletas que ainda não possuem classificação funcional devem levar todos os exames
médicos para auxiliar no momento da avaliação.
1.4 Observações:
- Para quem não sabe qual categoria e classificação entrar em contato no email:
parabadminton@badminton.org.br
- Se o atleta já praticou ou pratica outra modalidade esportiva favor indicar a classificação
recebida no outro esporte.
2. Premiação
− Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade;
− Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking Nacional 2012.
3. Petecas
Serão usadas petecas de pena da marca YONEX, modelo AS-30. Se houver necessidade serão usadas
também petecas de outros modelos.
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 bandagens conforme indicação médica e/ou técnica.
- Será permitido a utilização de bermudas desde que obedecido a proporção de 75% de uma mesma
cor.
- Não será permitido o uso de bonés durante o jogo. O uso de bandanas está liberado.
5. Regulamento
O Torneio seguirá as regras da BWF e o Regulamento Geral de Competições 2012 da CBBd publicado no
site da entidade.
6. Sorteio
A data, local e horário da realização do Sorteio dos Jogos serão posteriormente divulgados no site da
CBBd.
7. Técnicos e Representantes
− Cada entidade deverá enviar junto com as inscrições os nomes de seus técnicos e
representantes. Somente os representantes estarão autorizados a dirigir-se a mesa
organizadora. Os técnicos deverão possuir CREF vigente para estarem autorizados a entrar na quadra e
darem instruções. Cada entidade poderá inscrever até dois técnicos e dois representantes para este
torneio.
− É OBRIGATÓRIA a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por
parte dos técnicos credenciados antes do início da competição.
8. Árbitro Geral
Létisson Samarone
9. Inscrição

10 DE JUNHO DE 2.012. Enviar as
inscrições via e-mail para parabadminton@badminton.org.br
Data Limite: até às 23:59 hrs do dia

Taxas:
Valor de R$ 30,00, independente de qual categoria e/ou classe o atleta pertença.
Pagamentos:
Os pagamentos deverão ser efetuados pessoalmente antes do primeiro jogo do atleta para o árbitro
geral do ParaBadminton: Létisson Samarone.
Obs: Sem o devido pagamento, o atleta não poderá participar da competição.
Observações:
As inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelas Federações Estaduais em formulário padrão
que pode ser encontrado no site da CBBd
(http://www.badminton.org.br/Ficha_Inscricao_Torneios.xls).
A(s) Ficha(s) de Inscrição(ões) deverá(ao) ser enviados para o e-mail:
parabadminton@badminton.org.br. É obrigação do solicitante checar se a(s) Ficha(s) de
Inscrição foram recebidas.
Os atletas que se inscrevem na competição terão até o momento do sorteio para retirarem sua inscrição
sem que sofram penalidades.
O não comparecimento sem justificativa de ausência, implicará em uma multa de W.O. no valor de
R$ 100,00. O não pagamento desta multa resultará na não participação do atleta na próxima
competição organizada pela CBBd.

A Confederação Brasileira de Badminton informa que o transporte do Aeroporto até o hotel e do hotel
até o ginásio deverá ser de responsabilidade dos clubes / atletas.
10. Hotel
A confederação Brasileira de Badminton indica os seguintes hotéis para a instalação dos atletas que vão
participar da competição:
Hotel Sonotel Glicério
Av. Francisco Glicério nº 1.444 – Centro
Campinas/SP
Telefone (19) 3234-76-88
e-mail: reservas@sonotel.com.br
Hotel Monreale Classic
Av. Aquidabã nº 280 – Centro
Campinas/SP
Telefone (19) 3739-21-00
e-mail: reservas.classic@monrealehotels.com
Hotel Leon Park
Av. Francisco Glicério nº 641 - Centro
Campinas/SP
Telefone (19) 2101-87-77
e-mail: reservas@leonpark.com.br
website: www.leonpark.com.br
Cambuí Hotel Residence
Rua Major Solon nº 535 – Cambuí
Campinas/SP
Telefone (19) 3255-01-33

Alexandre Augusto Sampaio
Presidente
Confederação Brasileira de Badminton – CBBd

