
 

    

 

CARTA CONVITE 

2ª ETAPA DO CIRCUITO METROPOLITANO DE BADMINTON 2016 

O Santa Mônica Clube de Campo, convida todas as entidades de prática de Badminton a participarem 
da 2ª Etapa do Circuito Metropolitano de Badminton 2016. 

 

Data: 14 a 16 de Outubro de 2016. 

Horário: Dia 14/10 (sexta-feira) das 18h00 às 22h 

 Dia 15/10 (sábado) das 9h às 19h 

 Dia 16/10 (domingo) das 9h às 18h 

Local: Ginásio C, do Santa Mônica Clube de Campo. 

         Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) Km 06, 5000 – Bairro Mauá – Colombo - PR 

1. Categorias e Modalidades 

Categorias: Principal, B, C, D, Sub-19, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub-11,35+, 42+ e 50+. 

Modalidades: Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina 
(DF) e Dupla Mista (DX). 

Observações: 

 Os atletas poderão inscrever-se em até três modalidades.  

 O atleta não poderá inscrever-se 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. 

 

2. Forma de Disputa 

 Mais de 3 Inscrições: disputa no formato de Eliminatória Simples (com disputa de 3º Lugar nas 
categorias com menos de 8 inscritos); 

 3 Inscrições: disputa no formato de Todos-Contra-Todos; 

 2 Inscrições: disputa de 1 jogo, onde o vencedor será declarado Campeão e o perdedor o Vice-
campeão; 

 1 Inscrição: o inscrito será declarado Campeão, contanto que presente no recinto dos jogos, caso 
contrário será considerado WO. Adicionalmente o inscrito foi alocado na Chave da categoria 
imediatamente acima a sua, possibilitando assim que ele jogue o Torneio. No entanto sua colocação 
no campeonato não implicará em pontos de Ranking naquela categoria, uma vez que já marcou os 
pontos referentes à sua colocação em sua categoria original. 

 

3. Premiação 

 Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade; 

 Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking Estadual da Categoria (apenas 
para atletas filiados à BFP). A pontuação será equivalente a metade dos pontos dados no Circuito 
Estadual de Badminton. 

 

4. Petecas 

 Serão usadas petecas de pena para a categoria Principal e petecas de nylon para as demais 
categorias. 

 

 



 

    

 

 

5. 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. 

 Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas. 

 

6. Regulamento 

 O Torneio seguirá as regras da Badminton World Federation (BWF). 

 

7. Sorteio 

 O sorteio será eletrônico e utilizará o Ranking Estadual da Categoria. 

O Sorteio dos Jogos será conduzido pelo Árbitro-Geral e será realizado, dia 11/10/2016 (quarta-feira) a partir 
das 20h no Ginásio C do Santa Mônica Clube de Campo. 

 

8. 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.  

 É obrigatória a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por parte 
dos técnicos credenciados antes do início da competição. 

 

9. Árbitro Geral 

Cristian Rodrigues 

 

10. Inscrição 

Data Limite: 07 de Outubro de 2016 até as 23h59 (impreterivelmente). 

Taxas: R$ 15,00 por jogador na modalidade Simples e R$ 10,00 por jogador na modalidade 
Dupla de todas as categorias. 

Pagamentos: 

 Os pagamentos deverão ser efetuados para a Mesa Organizadora pela Entidade responsável pelo 
atleta antes do primeiro jogo de um atleta da Entidade. 

 

Observações: 

 Obrigatoriamente as inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelas Entidades de Prática. 
As Entidades de Prática deverão obrigatoriamente enviar as inscrições no formulário padrão 
anexo a esta Carta-Convite, com todos os campos devidamente preenchidos. 

 A(s) Ficha(s) de Inscrição deverá ser enviada para o e-mail: ccristian1983@hotmail.com. É 
obrigação de o solicitante checar se a(s) Ficha(s) de Inscrição foram recebidas. 

 Não serão aceitas inscrições em aberto de duplas. 

 

 
 


