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BADMINTON FOZ DO IGUAÇU INTERNATIONAL LEAGUE 

Circuito Por Equipes Open Internacional 2018 

CARTA CONVITE – 1ª Etapa  

 

A ABCFI - Associação de Badminton Cataratas Foz do Iguaçu e a Comunidade 

Chinesa do Paraguai convidam todos os atletas e instituições esportivas do Brasil e do 

Exterior para participarem da BADMINTON FOZ DO IGUAÇU INTERNATIONAL 

LEAGUE - CIRCUITO POR EQUIPES OPEN INTERNACIONAL 2018.  

BADMINTON FOZ DO IGUAÇU INTERNATIONAL LEAGUE é uma competição de 

caráter esportivo aberto e sem vinculo federativo ou confederativo promovido pela 

Associação de Badminton Cataratas Foz do Iguaçu - ABCFI. 

Com objetivo de promover a modalidade badminton com critérios e regras próprias / 

diferenciadas em um circuito de competições por equipes, divididas em 5 categorias 

com premiação em medalhas para as equipes ganhadoras do 1º ao 3º lugares no final 

de cada uma das 3 etapas, em pontos do 1º ao 12º lugar de cada modalidade/categoria  

e em recursos financeiros para as 4 equipes melhores colocadas ao final das 3 etapas. 

 
1) INFORMAÇÕES GERAIS  

 
Competição: BADMINTON FOZ DO IGUAÇU INTERNATIONAL LEAGUE  
                     1ª Etapa 2018 
Data:  06 a 08 de julho de 2018.  

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 junho de 2018.  
Número de Inscritos: Para ocorrer à categoria/modalidade, deverá ter um mínimo de 03 
delegações inscrições individuais ou duplas. 
Premiação  
Em medalhas: ao final de cada etapa haverá a entrega de medalhas aos três primeiros 
colocados de cada categoria. 
Em dinheiro: ao final das 03 etapas e de acordo com o regulamento geral disponível 
em nosso site www.badminton.foz.br  

 

http://www.badminton.foz.br/
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2) INSCRIÇÕES:  

 
2.1 - QUEM PODE PARTICIPAR: 
A competição é aberta a todos os interessados do Brasil ou exterior sem vinculo 

federativo ou confederativo, não será pedido ou exigido vinculo de alguma instituição 

para participar. Mas os participantes deverão assinar um termo que estão de acordo 

com as regras e regulamento do circuito e sendo passiveis das sanções impostas pelo 

conselho geral. 

 

2.2 - Critérios de participação   

- Estar inscrito por uma equipe. 

- Preencher um formulário individual da competição (1 cópia do documento pessoal)  e 

recolher junto à comissão organizadora a taxa de R$ 10,00 por pessoa uma vez ao 

ano. 

- Pagar a taxa de inscrição para cada atleta a ser inscrito na etapa. 

 
2.3. Data Limite: às 23h59min do dia 30 de junho de 2018. (IMPRETERIVELMENTE) 
para envio da Ficha de Inscrição (conforme modelo anexo). Enviar para o e-mail: 
badminton@badminton.foz.br e epmactba@hotmail.com: 045 99936-4893. 
 
Não serão aceitas inscrições ou alterações após as datas estabelecidas, nem serão 

aceitas inscrições “em aberto” para duplas. É obrigação do solicitante checar se a(s) 

Ficha(s) de Inscrições foram recebidas.  

 
2.4. Valor de Inscrições  
 

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

Brasileiros e Paraguaios - O pagamento deverá ser feito até 02 de julho de 2018. 

Em reais ou em depósito bancário em nome de Elizeu Paulo Machado, CPF: 
673.927.179-87 para o Banco do Brasil Ag. 0009-4 CC 609.425-2. Enviar comprovante 
de pagamento por e-mail para epmactba@hotmail.com . 

Valor único por participante R$ 50,00 reais (cinquenta reais) 

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

 
 

 

mailto:badminton@badminton.foz.br
mailto:epmactba@hotmail.com
mailto:epmactba@hotmail.com
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3) CATEGORIAS E MODALIDADES 

 
 
3.1 - Formação das equipes e quantidades de atletas 

Cada equipe será composta por no máximo 40 atletas (20 homens e 20 mulheres) e 1 

árbitro para equipes de fora do Paraná/Brasil e 2 árbitros para equipes do estado do 

Paraná para atuação em tempo integral (pode haver revezamento) 

 

Categoria Modalidades  

Máximo de Inscrições na Equipe   

Categoria Nascimento Masculino  Feminino  Total  

Sub15 de 2004 em diante  4 4 8 

Sub18  de 2001em diante 4 4 8 

Aberta  de 2003 em diante  4 4 8 

35 +  de 1993 para baixo 4 4 8 

45+ de 1975 para baixo  4 4 8 

Árbitro na Equipe  Paraná 2 Estados/países 1 41 ou 42 

 

 

3.2 - Categorias e modalidades 

 

Para conhecer a categoria será valido o ano do nascimento conforme documento 

pessoal aceito pela legislação nacional e internacional. 

Numa etapa do circuito um jogador não pode jogar em duas categorias de idade 

diferentes. 

 

As modalidades em disputa serão: 

 

Simples Masculina (SM) – jogado por dois oponentes do sexo masculino; 

Simples Feminina (SF) – jogado por duas oponentes do sexo feminino; 

Dupla Masculina (DM) – jogada por duas duplas oponentes do sexo masculino; 

Dupla Feminina (DF) – jogada por duas duplas oponentes do sexo feminino; 

Dupla Mista (DX) – jogada por duas duplas oponentes, cada uma contendo um 

jogador do sexo masculino e uma jogadora do 
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sexo feminino. 

 

A seguir a quantidade mínima e máxima de atletas/duplas que podem ser inscritos 

numa etapa. 

 

Categoria Modalidades / vagas  

Categoria Nascimento SM SF DX DM DF 

Sub15 de 2004 em diante  0 até 3 0 até 3 0 até 2 0 até 2 0 até 2 

Sub18  de 2001em diante 0 até 3 0 até 3 0 até 2 0 até 2 0 até 2 

Aberta  de 2003 em diante  0 até 3 0 até 3 0 até 2 0 até 2 0 até 2 

35 +  de 1993 para baixo 0 até 3 0 até 3 0 até 2 0 até 2 0 até 2 

45+ de 1975 para baixo  0 até 3 0 até 3 0 até 2 0 até 2 0 até 2 

 

 
4) SORTEIO / A TABELA 

 

Para a primeira competição do Circuito não haverá cabeça de chave por ranking das 

categorias, será em critério de sorteio. A partir da segunda etapa do circuito os 

resultados anteriores serão considerados válidos para a formação do ranking individual 

e estes direcionam para o sorteio. E será seguido a proposta da BWF para formação 

dos cabeças de chave. 

 

Em todos os torneios realizados pela Associação de Badminton Cataratas Foz do 

Iguaçu o sistema de disputa será o de eliminatória simples.  

Nos casos da competição que não apresentar um número mínimo de cinco inscrições, 

será dado o seguinte tratamento: 

4 ou 3 inscrições: será disputado no formato Todos-Contra-Todos. 

2 inscrições: será disputado em um jogo. 

1 inscrição: o atleta / dupla inscrito será declarado campeão.  

E poderá escolher ser alocado em categoria compatível com sua idade, no entanto sua 

colocação no torneio não implicará em pontos de Ranking naquela categoria, uma vez 

que já marcou os pontos referentes a sua colocação em sua categoria original. 

Os atletas de mesmo equipe não se enfrentam na primeira rodada, exceção para 

situações que tenham a maioria de uma mesma equipe ou a disputa ser por grupo 

único.   
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5) PONTUAÇÃO, PREMIAÇÃO DA ETAPA E PREMIAÇÃO FINAL/ANUAL DO 
CIRCUITO. 

 

5.1 - Pontuação: Ao jogar o circuito um atleta/dupla marcam pontos individuais 

(ranking) e somam para sua equipe. 

A seguir os pontos a serem conquistados até a 12ª posição de cada modalidade: 

 

1º Lugar – 20 pontos  7º Lugar – 05 pontos  

2º Lugar – 15 pontos  8º Lugar – 05 pontos  

3º Lugar – 11 pontos  9º Lugar – 03 pontos  

4º Lugar – 08 pontos  10º Lugar – 03 pontos  

5º Lugar – 05 pontos  11º Lugar – 03 pontos  

6º Lugar – 05 pontos  12º Lugar – 03 pontos  

 

5.2 - Premiação de cada Etapa do Circuito da liga. 

 

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

etapa do circuito. Além das medalhas, haverá a conquista de pontos conforme a tabela 

do item 5.1. 

 

 

5.3 - PREMIAÇÃO FINAL/ANUAL DO CIRCUITO. 

 

Ao final do circuito, após a 3ª etapa do ano, serão premiados com recursos financeiros  

- U$ 8.000 dólares divididos entres as equipes que conquistarem o 1º, 2º, 3º e 4º 

lugares. O pagamento será em reais e equivalente o cambio do último dia de 

competição 

 

1° Lugar – U$ 3.250 dólares 

2° Lugar – U$ 2.250 dólares 

3° Lugar – U$ 1.500 dólares 

4º Lugar – U$ 1.000 dólares 
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6) ÁRBITRO-GERAL E AUXILIARES 
 

Uma parte da arbitragem será indicada pelas equipes e outra parte será designada 
pela Comissão Organizadora. 
 
Em cada etapa haverá um arbitro geral responsável pela equipe de arbitragem, desde 
a escalação até a expedição de relatório pessoal. 
 
 

7) UNIFORME 

 

Todas as equipes deverão ter de um a dois uniformes oficiais, neste uniforme deverá 

constar o nome ou logo da equipe, logo da liga / circuito e o nome nas costas (opcional) 

Todos os atletas deverão usar obrigatoriamente o uniforme da equipe que fazem parte 

(camiseta) o calção ou short, meia e tênis não precisam ser personalizados mas devem 

estar de acordo com as regras da modalidade. 

Nas partidas de duplas os atletas deverão utilizar o mesmo uniforme de jogo (camisas).  

Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho). Podem ser usadas calças 

compridas estilo legging (masculina e feminina) e véu. 

 

8) PETECAS 

  

Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon ou pena aprovadas pela BWF. 

 

9) AS PUNIÇÕES POR VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA SEGUIRÃO A 

SEGUINTE ORDEM 

a) Advertência verbal;  

b) Cartão amarelo – sem perda do ponto;  

c) Cartão vermelho – troca de serviço (saque) e ganho de um ponto para o lado oposto 

ao do infrator, sendo que o infrator não perde o ponto do rally;  

e) Obs. Em casos extremos o atleta poderá ser desclassificado, sem obrigatoriamente 

antes ter sido advertido.  

f) Além das regras o Conselho Geral poderá aplicar as sanções que julgar necessário.  
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10)   GERAIS 

 

É obrigatório que todos os gestores das equipes participem da Reunião Técnica. Deixar 

de participar significa aceitar todas as mudanças que venham a ser decididas durante a 

reunião técnica. 

 

O acesso às quadras será restrito aos atletas participantes (para o seu jogo) e com 

apresentação de documento pessoal com foto e aos técnicos das entidades e estes 

deverão estar devidamente inscritos na competição/função técnicos.  

* O acesso à mesa organizadora será restrito aos dirigentes das entidades e no caso 

de atletas avulsos participantes (os mesmos).  

* As entidades participantes deverão credenciar os dirigentes no momento da inscrição, 

sendo que o máximo por quadra será de 2 pessoas.  

* Cada entidade ficará responsável pela hospedagem e alimentação de seus atletas, 

assim como o translado Hotel / Ginásio e Ginásio / Hotel. Ao final, apresentamos uma 

sugestão de acomodação.  

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 resoluções 

contrariar regras e o Regulamento Geral da competição. 

 

Organização e realização 

 

Associação de Badminton Cataratas Foz do Iguaçu 

Comunidade Chinesa do Paraguai 

 

Parcerias:  

 

Pref. Municipal de Foz do Iguaçu através da Secretaria Municipal de Esportes, 

Shopping Paris Paraguai, Autoservicio Glória e apoio da Confederação Brasileira de 

Badminton e Badminton Federação Paranaense. 

  

 


