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INFORMAÇÕES GERAIS
A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCB, convida todas as entidades de prática de
Badminton a participarem da I Etapa Regional Sul de Badminton 2018 a ser realizada na cidade
de Mafra – Estado de Santa Catarina.
Data: 08, 09 e 10 de Junho de 2018.
Horário: Conforme tabela de jogos
Local: Ginasio Wilson Buch
Av. Frederico Heyse, Centro - Mafra (anexo ao Colégio Barão de Antônia)
Contato em Mafra: Luciano Arten (47) 99906-9469
Contato FCB: Edmilson (47) 99980-1064 ou Wilson (49) 99178-7182
Demais informações: www.badminton.esp.br
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CATEGORIAS E MODALIDADES
A competição deve incluir as seguintes modalidades: Simples Masculina (SM), Simples Feminina
(SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX), nas categorias:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sub-11, atleta menor de 11 anos, durante todo o ano;
Sub-13, atleta menor de 13 anos, durante todo o ano;
Sub-15, atleta menor de 15 anos, durante todo o ano;
Sub-17, atleta menor de 17 anos, durante todo o ano;
Sub-19, atleta menor de 19 anos, durante todo o ano;
Sênior, atleta maior que 35 anos, em algum dia do ano até idade veterana;
Veterano, atleta maior que 45 anos, em algum dia do ano;
A, B
Principal.

Observações:
●
●

●
●

●

Os atletas poderão inscrever-se em até 3 (três) modalidades;
O atleta não poderá se inscrever na mesma modalidade em duas categorias diferentes,
ou seja, um atleta inscrito em SM na categoria Principal não poderá se inscrever em SM
na categoria Sub-19. (Para este critério serão aceitas inscrições dos atletas pertencentes
às categorias seniores e veteranos).
Só poderão inscrever-se nas categorias B, A atletas maiores de dezoito anos;
Na categoria Principal só podem inscrever-se atletas com ranking na categoria Principal
ou que obtiveram promoção da categoria A ou atletas jovens acima de quinze anos com
capacidade técnica aferida por seu técnico.

A COMPETIÇÃO SERÁ REALIZADA NO FORMATO DE ELIMINATÓRIA
SIMPLES EM TODAS AS CATEGORIAS.

2

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCB

CARTA CONVITE
I ETAPA REGIONAL SUL – 2018
SANTA CATARINA

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
Data Limite: envio da ficha de inscrição até 23h59min do dia 15 de Maio de 2018.
Valores:
1. Taxa de inscrição Simples: R$ 50,00
2. Taxa de inscrição Duplas: R$ 35,00 por atleta
3. Para menores de 18 anos, as taxas 1 e 2 serão cobradas metade do valor (50%).
Exceto para atletas independentes.
As inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelos clubes e atletas avulsos, em formulário
padrão que pode ser encontrado no site da FCB.
Pagamentos: Os pagamentos deverão ser efetuados via Depósito Bancário Identificado para:
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agencia: 2374
Conta: 969-0 Operação: 003
FED CATARINENSE DE BADMINTON
CNPJ: 00673470/0001-16
As Entidades devem enviar os comprovantes de depósitos e uma relação dos atletas que realizaram
o pagamento da inscrição para a FCB através do e-mail: financeiro@badminton.esp.br
AOS CUIDADOS DE LUCIANO ARTEN – DIRETOR FINANCEIRO DA FCB.

SORTEIO E REUNIÃO TÉCNICA
SORTEIO
O sorteio utilizará o Ranking Estadual da Categoria.
O Sorteio dos Jogos será conduzido por um membro responsável da FCB e pelo Árbitro Geral e será
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realizado no sábado, dia 19/05/2018 a partir das 18h00min, nas dependências da Escola de
Educação Básica RUI BARBOSA, localizada na Rua Antônio Cella, 582 – Quilombo/SC. Os
interessados em acompanhar o sorteio poderão comparecer ao local.
Reunião Técnica: Convocamos uma reunião técnica para 30 minutos antes de iniciar o primeiro
jogo da competição, visando esclarecer dúvidas, substituições que a regra permitir e também a
apresentação de situações especificas da competição.

ORGANIZAÇÃO
Organização: Federação Catarinense de Badminton - FCB
Árbitro Geral: Cleusa Carmem Cambri
Diretores Técnicos: Wilson Domingos e Anderson Andres
Presidente: Edmilson Kaestner

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
ALOJAMENTOS
Os clubes inscritos deverão enviar, acompanhado das inscrições, os nomes dos atletas e dirigentes
que necessitarão de alojamento, assim como horário de chegada (conforme formulário
disponibilizado no site da FCB).
O alojamento ficará dependendo do número de inscritos possivelmente em duas escolas
Cemma - Centro de Educação Municipal de Mafra - Rua Madre Inês, 170 - Alto de Mafra (frente ao
Ginásio Tutão).
EEBMOG - Escola de Educação Básica Mário de Oliveira Gorldner - Rua Governador Jorge Lacerda,
234 - Vila Ferroviária (próximo a Igreja Ucraniana)
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Café da manhã será servido no alojamento, valores entre R$ 7,00 a R$ 10,00.
RESTAURANTE
Restaurante La Formassa: Rua Marechal Floriano Peixoto, 166 - Centro (ao lado do Correio)
Obs: (confirmar o almoço no domingo, devido não abrir aos domingos. Só abrirá para o evento
caso tenha um número suficiente de reserva)
HOSPEDAGEM
Hotel Susin - Rua Felipe Schmidt , 522 - Centro Mafra - (47) 3641 4600 CONSULTAR VALORES

Premiação e Petecas
PREMIAÇÃO
Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade, SENDO QUE
NÃO HAVERÁ DISPUTA ENTRE 3º E 4º LUGARES, OS DOIS ATLETAS RECEBERÃO
MEDALHAS COMO 3º COLOCADO COMO ASSIM É FEITO NOS NACIONAIS;
Serão concedidos prêmios de Fair-Play para dois atletas (um masculino e um feminino), julgados
pela Equipe de Arbitragem e pela Comissão Organizadora;
PETECAS
Serão usadas petecas de pena marca YONEX, Modelo MAVIS 350 para TODAS as categorias.

Regras, Regulamento e Taxas
REGULAMENTO
O Torneio seguirá as regras da Badminton World Federation (BWF) e da CBBd, assim como o
regulamento anual da FCB.
OS RESULTADOS SERÃO REPASSADOS PARA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
BADMINTON – CBBd.
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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 à mesa organizadora;
Os técnicos deverá possuir vigente para estarem autorizados a entrar na quadra e darem instruções.
Cada entidade poderá inscrever até dois técnicos, dois auxiliares técnicos e dois representantes
para
este
Campeonato.
É obrigatória a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por
parte dos técnicos credenciados antes do início da competição
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Documentos: Os dirigentes, responsáveis ou atletas inscritos individualmente (sem equipe/avulso)
deverão, obrigatoriamente, apresentar à Mesa Organizadora a documentação de sua equipe
inscrita o primeiro Jogos do dia (caso algum atleta tenha jogo neste período). Se não tiver jogo no
período ou neste dia, o critério será a apresentação até 30 minutos antes do primeiro jogo, ou ainda
optar pela apresentação individual em cada jogo. A apresentação da documentação é obrigatória e a
não apresentação terá caráter desqualificatório (W/O) e o atleta não poderá participar de mais
nenhum jogo da competição em todas as modalidades/categorias inscritas. Os (as) atletas inscritos
(as) deverão apresentar documentos que gozem de fé pública em todo território nacional, possuir
fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas do seu portador, devendo ser apresentado na
sua forma original.
A seguir a relação de documentos que podem ser apresentados:
● Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados-membros da
República Federativa do Brasil;
● Carteira de Identidade Militar;
● Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal;
● Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal;
● Carteira de Trabalho (para maiores de 15 anos completos);
● Carteirinha da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para todas as idades.
● CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
● Certidão de nascimento (temporariamente, para os próximos campeonatos será
avaliada a possibilidade).
Os atletas ou dirigentes que possuírem documentos danificados, e optarem pela apresentação
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destes, somente poderão participar da competição, após autorização expressa da Mesa
Organizadora ou do Árbitro Geral. Serão aceitas fotocópias autenticadas dos documentos, boletim
de ocorrência.
Estes critérios serão específicos para as competições do Campeonato Catarinense de Badminton
2018 e não se aplicam ou se estendem para outras competições.
CARACTERIZAÇÃO DE W/O
O atleta que não comparecer para o jogo, considerando o tempo de tolerância definido no
regulamento, será caracterizado como W/O, não podendo participar de mais nenhum jogo da
competição e será entregue um relatório para a Organização Geral da Competição.
Para o atleta que sofrer W/O, não haverá devolução da taxa de inscrição do atleta e serão aplicadas
as sanções definidas no regulamento.
A saber:
● W/O com atestado médico NÃO será cobrado.
● Será cobrada multa de R$ 125,00, caso seja o primeiro W/O do atleta no ano
justificado no Congresso Técnico.
● Será cobrada multa, além da impossibilidade de participar da próxima competição
organizada pela FCB, caso seja reincidência no ano;
● O atleta não poderá participar dos próximos eventos com pendências financeiras
oriundas do W/O.
O não comparecimento por lesão comprovada por atestado médico isentará o atleta da multa e
possíveis ações do relatório emitido pela Organização Geral da Competição.
Atletas que se machucam durante a competição, estarão sujeitos a:
● Avaliação emergencial por um profissional da área de saúde no local, que terá
poderes de qualificar a possibilidade do atleta continuar a competir ou não.
● Na ausência de um profissional da área de saúde no local o parecer final será do
Árbitro Geral da Competição.
TAXAS DE PUNIÇÕES
1 – Cartão Amarelo (1º Advertência e no 2º R$ 80,00 no mesmo ano)
2 – Cartão Vermelho R$ 125,00
3 – Cartão Preto
R$ 245,00
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UNIFORME
O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é OBRIGATÓRIO. A área visível de cada
peça de roupa deve ser de pelo menos 75% de uma cor, tendo a identificação da instituição de
prática ou escolar.
Nesta etapa será aceito shorts/saias/legging sem personalização (sem a logo da instituição de
prática). Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas.
A FCB assumiu um compromisso de realizar a competição e evitar deixar marcas de calçados no
piso de ginásio, recomendamos que os atletas utilizem calçado que não marquem o piso.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos a este documento serão definidos/solucionados pela Federação Catarinense de
Badminton – FCB.

Blumenau, 30 de Abril de 2018.
Diretoria da FCB.
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