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I OPEN DE BADMINTON CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU 2017 
FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL 

06 A 08/10/2017 
 
O Time de Badminton Gresfi de Foz do Iguaçu em parceria com a Prefeitura de 
Foz do Iguaçu e Secretaria de Esportes convidam todos os atletas do Brasil e 
exterior para o I OPEN DE BADMINTON CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU: 
 
Competição: I Open de Badminton Cidade de Foz do Iguaçu 
Data: 06 a 08 de outubro de 2017.  
Local: Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu – GRESFI / Ginásio de 
Esportes, Avenida Juscelino Kubitschek, número 1872, Jardim América, CEP: 
85853-000. 
Inscrições até: às 23h59min do dia 30 de setembro de 2017.  
Número de Inscritos: Para ocorrer à categoria/modalidade, deverá ter um mínimo 
de 03 inscrições individuais ou duplas. 
Entrega das medalhas: a entrega das medalhas será no dia 08/10/17 antes do 
almoço de confraternização. 
 
1) INSCRIÇÕES:  
1.1. Data Limite: 23h59min do dia 30 de setembro de 2017, 
(IMPRETERIVELMENTE) para envio da Ficha de Inscrição (conforme modelo 
anexo).  
Enviar para o e-mail: castellarm@yahoo.com (Marcio) fone: 045 99929-7087. 
 
1.2. Valor de Inscrições  
 

O pagamento deverá ser feito a comissão organizadora até o primeiro dia de 
competição. 

Até 17 anos Valor único de R$ 30,00 reais 

Acima de 18 anos Valor único de R$ 50,00 reais 

Cada atleta poderá jogar até 03 modalidades, respeitando as categorias 
correspondentes. 

 
Haverá um almoço de confraternização e os interessados deverão adquirir convite 
com a organização geral. 
 
2) CATEGORIAS E MODALIDADES 
 
Categorias: Aberto, Jovens e Seniores. 
Modalidades: Simples/Individual Masculino (SM), Simples/Individual Feminino 
(SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Duplas Mistas (DX).   
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Para ocorrer à categoria deverá haver no mínimo 3 inscrições individuais/duplas. 
 
Obs.: Para conhecer a categoria, a regra estabelece que o jogador não poderá 
completar a idade da categoria ao longo do ano.  
 
 
AS CATEGORIAS: 
 
 
2.1 ABERTA OU PRINCIPAL: A e B. 
Todos os atletas a partir da idade de 14 anos poderão participar. Não haverá 
diferenças ou critérios técnicos entre A e B é por decisão do atleta a inscrição. 
 
 
2.2 JOVENS: 
Categorias Sub-19, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11. 
 
 
2.3 SENIORES: (jogos após as 18h) 
De 35 anos +, 42 anos + e 50 anos + e 60 anos+. 
 
2.4 – CATEGORIA DE PROFESSORES INICIANTES DE FOZ DO IGUAÇU 
(jogos após as 18h em dia de semana) 
Poderão participar professores (que nunca jogaram oficialmente uma competição 
da federação ou do município).  

Categorias professores de Foz do 
Iguaçu  

Valor único de inscrição R$ 20,00 reais 

O premio será em medalha e um kit com 4 raquetes iniciantes e 02 petecas aos 
campeões.  
 
 
3) INSCRIÇÕES: 
 
Esta aberta a todos os interessados do Brasil e exterior. 
 

• Os atletas a partir de 14 anos também podem participar da categoria 
aberta. 

• Os atletas não podem repetir as modalidades, só pode jogar em 1 individual 
do gênero (M/F) uma dupla do gênero (M/F) e uma dupla mista. 
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• Único - Atletas seniores podem jogar duas categorias do mesmo gênero 
sexo, mas em diferentes idades e com diferentes parceiros, respeitando as 
idades. 

• A instituição ou o atleta avulso devem enviar sua inscrição para o e-mail: 
epmactba@hotmail.com (Elizeu) fone: 045 99936-4893 ou 
castellarm@yahoo.com (Marcio) fone: 045 99929-7087 de acordo com os 
modelo (individual e dupla) disponível no anexo. 

• Impreterivelmente ate às 23h59min do dia 30 de setembro de 2017. 
a) Não serão aceitas inscrições ou alterações após a data (30/09/2017). 
b) A instituição ou atleta deverá confirmar se as inscrições foram recebidas. 
 
 
 
4) CRITÉRIOS  
 
4.1- Sorteio  
Sorteio será realizado no dia 03/10/2017. 
• O sorteio será eletrônico ou manual; 
• Caso haja 2 jogadores da mesma instituição na mesma categoria / modalidade, 
de uma mesma instituição eles estarão dispostos em lados opostos da tabela para 
o sorteio. No caso de 3 ou mais jogadores, a ordem será a da ficha de inscrições 
(nome 1, 2, 3 e etc.). 
• Os sorteios dos jogos serão conduzidos pela Comissão Organizadora. 
 
4.2 - Sistema de disputa será em eliminatória simples.  
4.3 - Haverá algumas exceções conforme descrito a seguir: 
Se houver apenas 3 atletas/duplas inscritas  na categoria, a disputa será no 
formato de Todos-Contra-Todos (Round Robin) e o atleta/dupla campeã será 
aquele que obtiver mais vitórias, em caso de empate, aplicar-se-á, na ordem, os 
seguintes critérios:  
 
Critérios de Desempate: 
- Numero de vitórias; 
- Saldo de games - diferença entre o total de games ganhos e o total de games 
perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais alta; 
- Saldo de pontos - diferença entre o total de pontos ganhos e o total de pontos 
perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais alta; 
- Confronto direto - se persistir o empate entre 2 concorrentes, o vencedor do 
confronto entre eles terá a classificação mais alta e sorteio. 
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5) PREMIAÇÃO  
 
Geral: Premiação em medalhas aos três primeiros colocados da modalidade. 
Até 06 atletas ou duplas inscritas haverá disputa de 3º lugar. 
A partir de 07 atletas ou duplas inscritas não haverá disputa de 3º lugar. 
5.1 – Categoria professores iniciantes de Foz do Iguaçu (que nunca jogaram 
oficialmente uma competição), terá um premio adicional de um kit com 4 raquetes 
iniciantes e 02 petecas aos campeões individuais ou duplas, haverá somente 
categoria individual masculina e feminina e dupla masculina ou feminina.  
 
 
6) ÁRBITRO-GERAL E AUXILIARES 
Serão designados pela Comissão Organizadora. 
 
7) PETECAS  
7.1 Serão usadas Petecas de Nylon em todas a categorias. 
 
 
8) UNIFORME: 
 
O participante deverá usar algum tipo de uniforme que identifique sua instituição 
de origem (associação, escola, clube e etc.) 
 
Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da camisa, porém, 
está proibido o atleta usar camisetas alusivas a outros esportes/modalidades. 
 
Não é permitido o uso de bonés e bermudas.  
 
 
9)  CONGRESSO TÉCNICO  
9.1 Antes do início do Torneio (1 hora antes da 1ª rodada) haverá um Congresso 
Técnico onde serão detalhadas regras e características específicas para esta 
competição. Nesse momento também poderão ser comunicadas as ausências e 
solicitadas substituição de duplas em função destas ausências.  
 
 
10) ESTRUTURA GINÁSIO  
O ginásio do GRESFI foi emprestado para a competição possui regras próprias e 
qualquer desrespeito a essas regras poderá resultar em punições feitas pela 
instituição, fora do alcance da Comissão Organizadora da competição. 
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11) CASOS OMISSOS 
 
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de esclarecer qualquer dúvida de 
interpretação e/ou resolver os casos omissos através de publicação de adendos 
ou anexos a este regulamento, caso seja necessário, não podendo essas  
 

Foz do Iguaçu, 20 de setembro de 2017. 
 
Atenciosamente 
 
Marcio Tavares Castellar  -   Fone: 99929-7087 
Coordenador da Modalidade Badminton  


