
 

 

 

 

 

 

CARTA CONVITE 

II COPA SUDOESTE DE BADMINTON  

1ª ETAPA – AMPÉRE- PARANÁ 

 

 
A Associação Ampére Badminton, convida a todas as demais entidades praticantes de 

Badminton da região, a participarem da 1ª Etapa da II Copa Sudoeste de Badminton 2015,  a ser 
realizada na cidade de Ampére - PR 

 

      Data:                        Sub 11, Sub 13 e Sub 15 – 16 de maio 
                                       Iniciante, Adulto e Sênior  – 17 de maio 
     Local:                       Ginásio Municipal de Esportes Rondinha, 
                                       Rua Erechim, Bairro Rondinha, Ampére.  
     Horário:                   Inicio às 8 horas. 

 
1.  Inscrições 
 

1.1. As entidades devem realizar, conferir e enviar suas inscrições até a data limite que é 8 de maio 

de 2015,  para o e-mail laiahandria@hotmail.com. 
 

1.2.  Taxas de Inscrição: 

 

Categoria / Modalidade Valor por atleta 

Simples 

Todas as Categorias 
R$ 10,00 

Duplas 

Todas as categorias 
R$ 10,00 

 

1.3.  Pagamentos das Taxas de Inscrição: O pagamento das inscrições deverá ser efetuado via 

      Data:                        Sub 11, Sub 13 e Sub 15 – 16 de maio 
                                       Iniciante, Adulto e Sênior  – 17 de maio 

     Local:                        Ginásio Municipal de Esportes Rondinha, 
                                        Rua Erechim, Bairro Rondinha, Ampére 

     Horário:                    Inicio às 8 horas 

     Inscrições até:         8 de Maio de 2015 

     Enviar para:             Laiahandria@hotmail.com 
 

      Informações:               Prof.ª Laiane Andrea da Silva Barbieri 
      Fone:                            (46) 9911 6604 
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Depósito Bancário, até a data limite das inscrições para;  

 Sicredi: Ag.: 0738, 

 Conta: 55290-9 

 Titular: Laiane Andrea Da Silva Barbieri 
 

1.4.  O comprovante de Depósito Bancário deverá ser encaminhado até o dia 10 de maio de  2015 

para o e-mail laiahandria@hotmail.com. A falta de pagamento até a data estipulada implicará na 

retirada dos atletas devedores do sorteio das chaves. 
 

1.5. Cada atleta poderá se inscrever em até três modalidades, ( DX, DM, DF, SM e SF), e em até 

duas categorias, (ex: sub 15 e Adulto) no entanto, que as modalidades não sejam disputadas no 

mesmo dia, e sigam as regras da tabela de categorias e modalidades. 
 

2.  Leis e Regulamento 
 

2.1. O Torneio será regido pelo Regulamento Específico de Competições da Copa Sudoeste, 

baseados no Regulamento Geral de Competições da BFP e pelo Regulamento Geral de Competições 

da Confederação Brasileira de Badminton – CBBd. 
 

3. Categorias e Modalidades 
 

3.1.  Modalidades: Simples Masculina, Simples Feminina, Dupla Masculina, Dupla Feminina e 

Dupla Mista. 
 

3.2. O Atleta poderá analisar e optar pela categoria que julgar em condições, não desrespeitando a 

tabela a baixo. 
 

Categoria Gênero Limitação 

Sub 11 Masculino e Feminino Ser menor de 11 anos durante todo o ano. 

Sub 13 Masculino e Feminino Ser menor de 13 anos durante todo o ano. 

Sub 15 Masculino e Feminino Ser menor de 15 anos durante todo o ano. 

Adulto Iniciante Masculino e Feminino 
Ter conhecimento básico das regras e ser iniciante na 

pratica, com no máximo 6 meses de pratica. 

Adulto  Masculino e Feminino Qualquer pessoa. 

Sênior Masculino e Feminino Estar com 35  anos ou mais durante o todo o ano. 

 

4. Sistema de Disputa 
 

4.1.  O sistema de disputa será divulgado depois das inscrições, para organizarmos conforme a 

quantidade de inscritos. 

 

5. Arbitragem 

 

5.1. A arbitragem será realizada pelos atletas que disputam os games, sendo esses responsáveis por 

se dirigirem à mesa para relatar o resultado da disputa. Caso haja necessidade, a organização geral 

designará um árbitro. 
 

6. Sorteio 
 

6.1.Sorteio será realizado às 07h30 no dia 16 de maio, no local da competição, durante o congresso 
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técnico, com a presença de um representante de cada entidade.  
 

7. Premiação 
 

7.1. Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada categoria/modalidade, e o 

melhor resultado em equipe (campeão geral da competição e fair-play masculino e feminino).  
 

8. Petecas 
 

8.1  Serão usadas Petecas de Nylon para todas as categorias. 
 

9. Uniforme 
 

9.1. Roupas e calçados para prática de esportes, não sendo permitidas roupas jeans, sapatos, botas, 

etc. 
 

10. Técnicos e Representantes 
 

10.1 Cada Entidade deverá indicar na Ficha de Inscrição os nomes de seus dirigentes, esse será 

responsável pela entidade.  
 

10.2. Somente os Dirigentes indicados poderão se dirigir à Mesa de Controle de Jogos e à 

organização geral. 
 

11. Congresso Técnico 
 

11.1.  No dia 8 de maio, as 7h30, será realizado o Congresso Técnico, onde serão detalhadas regras 

e características específicas para esta competição. Na sequência haverá o sorteio de todas as 

categorias e o início da competição. 
 

12. Casos Omissos 
 

12.1. Os casos omissos e de força-maior serão julgados pela organização geral do evento e 

representantes das entidades envolvidas quando necessário. 
 

13. Alojamento 
 

13.1. As equipes que necessitarem de alojamento deverão entrar em contato com a Professora 

Laiane Barbieri por e-mail, ou telefone, até o dia limite de inscrição, indicando também na ficha de 

inscrição no campo solicitado. No caso de alguma entidade alojar, será disponibilizado apenas o 

local, é de responsabilidade dos alojado trazerem colchões, cobertores e afins, bem como a suas 

instalações e liberação do local. 
 

13.2.  Na preferência de hotel, entrar em contato para informações. 
 

14. Alimentação 
 

14.1  Serão indicados locais para alimentação no dia, e no local onde acontecerá o campeonato ha-

verá lanches rápidos para venda. 

14.2. Será encomendando marmitas para fazer a refeição no local das competições. Fazer pedido 

junto com as fichas de inscrição. 

 

 


