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CARTA CONVITE 

2ª ETAPA COPA NORTE DE BADMINTON E PARABADMINTON. 

O  Ilece  e  o Londrina Country Club   em parceria  com  a Badminton 
Federação Paranaense – BFP - convidam todas as entidades de prática de 
Badminton e ParaBadminton a participarem da 2ª Etapa Copa Norte de 
Badminton e Parabadminton.   

Data: 10 * de dezembro de 2017  

* (Em caso de adequação de horários pela quantidade de inscritos poderá haver 
jogos no dia 9 para os residentes no município de Londrina) 

HORÁRIO : DAS  8:30  AS 19:00HS  

Local: Ginásio de Esportes do Londrina Country  Club    

Rua   Fernando   Noronha  nº 977  

1. Inscrições 

Inscrições até o dia 05  de DEZEMBRO de 2017 Enviar para: 
edmundosilvanovais@ hotmail.com    fone :  043 88287789. Com   nome 
completo,  data  de  nascimento  e  cidade  ou  clube que  participa.  

Taxa de   inscrição  por  pessoa R$20,00 (Obs.  Uma  vez confirmada a 
inscrição,  o responsável  deverá   efetuar  o  pagamento  à   organização). 

Pagamento da Taxa de Inscrição: os pagamentos deverão ser efetuados via 
Depósito Bancário, até o dia 06 de DEZEMBRO de 2017 para:  Edmundo Silva 
Novais – AG1472-9  Conta- 13959-9 – Banco do Brasil  

O comprovante de Depósito Bancário deverá ser encaminhado até o dia 06 de 
dezembro de 2017 para o e-mail: edmundosilvanovais@ hotmail.com A falta de 
pagamento até a data estipulada implicará na retirada dos atletas devedores do 
sorteio das chaves. 

 O  atleta ou  técnico  devera apresentar atestado  medico  ou  declaração que 
seus atletas   estão  aptos  e em  boa  saúde para competir, ausentando  a  
organização  do torneio  de qualquer  eventualidade  que possa  acontecer.  

 

2. Leis e Regulamento   
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2.1. As partidas do Torneio seguirão as Leis do Badminton, publicadas pela 
Badminton World Federation – BWF.   

2.2. O Torneio será regido, nesta ordem de prioridade, pelo Regulamento Geral 
de Competições da BFP, pelo Regulamento Geral de Competições da 
Confederação Brasileira de Badminton – CBBd e por fim pelo Regulamento 
Geral de Competições da BWF. 

 

3. Categorias e Modalidades 

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

Categorias por Nível Técnico: 

CATEGORIA  GÊNERO 

Principal Masculino e Feminino 

B Masculino e Feminino 

C Masculino e Feminino 

D Masculino e Feminino 

Categoria por idade: 

CATEGORIA  GÊNERO 

Sub – 19 Masculino e Feminino Ser menor de 19 anos, durante todo o ano. 

Sub – 17 Masculino e Feminino Ser menor de 17 anos, durante todo o ano. 

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

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

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

35 + Masculino e Feminino Ser maior de 35 anos, durante todo o ano. 

42 + Masculino e Feminino Ser maior de 42 anos, durante todo o ano. 

50 + Masculino e Feminino Ser maior de 50 anos, durante todo o ano. 
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Categoria ParaBadminton  

CATEGORIA  GÊNERO (*1) 

Síndrome de Down (SD) Masculino e Feminino 

Wheelchair (W) (*2) Masculino e Feminino 

Standing –ST3 – comprometimento nas duas pernas ou 
em uma das pernas 

Masculino e Feminino 

Standing – SU5 – comprometimento em um dos 
membros superiores 

Masculino e Feminino 

Standing – S6 – pessoas com baixa estatura Masculino e Feminino 

Standing – S19 – pessoas com déficit intelectual Masculino e Feminino 

(*1) dependendo da quantidade de atletas do gênero Feminino, elas poderão 
competir com atletas do gênero Masculino.   

(*2) será ofertada uma categoria única, independentemente da classificação 
funcional dos atletas.  

OBS: para este torneio: se houver atleta único em uma categoria, este poderá 
jogar em categoria acima (não sendo validada pontuação no ranking pela 
categoria diferente).  

 

4. Sistema de Disputa: 

Sistema de Disputa Categorias/Modalidades com 8 ou mais Inscritos: sistema 
de eliminatória Simples, sem disputa de 3º lugar. 

 Categorias/Modalidades com 4 a 7 Inscritos: sistema de eliminatória Simples, 
com disputa de 3º lugar.  

Categorias/Modalidades com 3 Inscritos: sistema Todos-Contra- Todos (Round 
Robin). Categorias/Modalidades com 2 Inscritos: será disputado 1 jogo, onde o 
vencedor será declarado Campeão e o perdedor o Vice-Campeão.  
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Categorias/Modalidades com 1 Inscrito: será declarado Campeão, mas terá 
que se apresentar à Mesa de Controle de Jogos e ao Árbitro-Geral, caso 
contrário será considerado WO. Este atleta/dupla será alocado na chave da 
categoria imediatamente acima, 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.  

 

 

5. Sorteio  

O Sorteio dos Jogos será conduzido pelos Professores Edmundo  Silva 
Novais  e Rui Anegawa  será realizado no dia 06 de dezembro de 2017.  

 

6. Árbitro-Geral   

6.1. Designado Edmundo Silva Novais, para a função de Árbitro-Geral deste 
Torneio de Badminton/ParaBadminton,  e  todos   os  demais participantes  
deverão   colaborar  como   árbitros neste campeonato.   

 

 

7. Premiação   

7.1. Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada 
categoria.   

7.2. Serão concedidos prêmios de Fair-Play para dois atletas (um masculino e 
um feminino), julgados pela Equipe de Arbitragem e pela Comissão 
Organizadora. 

7.3. Serão premiadas as três melhores equipes/entidades pontuadoras. (Para 
esta premiação será usado o seguinte critério: Ouro 4 pontos, Prata 2 pontos, 
Bronze 1 ponto), esta pontuação será considerada para todas as 
modalidades/categorias.  

Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking Estadual 
da Categoria.  
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8. Petecas   

8.1. Serão usadas Petecas de Nylon para todas as categorias. 

 

9. Uniforme   

9.1. O uso do é  uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é facultativo.  

9.2. Não será permitido o uso de bonés, calças e/ou bermudões.   

9.3. Deverá ser usado calçado esportivo do tipo que não deixa marcas, para 
evitar riscos no piso do ginásio.   

 

10. Alojamento: 

 Não será disponibilizado espaço para alojamento por se  tratar  de um  torneio  
de um dia.  

11. Os casos  omissos   serão   resolvidos   pela   equipe    organizadora   da  
competição. 

 

 

  


