
 
 

 

 

7º MERCOSUL OPEN SENIORS DE BADMINTON  

Torneio Integração dos Povos do Mundo 

 

A Comissão Organizadora e a Comunidade Chinesa do Paraguai convidam todas as 

entidades de prática e atletas do Brasil e do Exterior para participarem do 7º MERCOSUL OPEN 

SENIORS DE BADMINTON – Torneio Integração dos Povos do Mundo a ser realizado no 

Ginásio Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil no período de 25 a 27 de agosto 

de 2.017.    

 

 

1. Informações Gerais 

 

 

 

 

Organizador  

Contato: Português e Espanhol 
 

Elizeu Paulo Machado 

+55 (45) 99936-4893 

E-mail: epmactba@hotmail.com 

 

Contato: Espanhol e Inglês  
 

Kao Chung Lee   

+55 (45) 99963-1888 

E-mail: kaochl@yahoo.com 

Local  Ginásio Costa Cavalcante 

Rua Lisboa s/nº - Jardim Alice I 

Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 

Data do Torneio  25 a 27 de Agosto de 2.017 

Parcerias Badminton Foz do Iguaçu, Comunidade Chinesa do Paraguay, Pref. Municipal 

de Foz do Iguaçu e Secretaria Municipal de Esportes, Shopping Paris, 

Autoservicio Glória, Confederação Brasileira de Badminton e Badminton 

Federação Paranaense. 

Árbitro Geral  Árbitros Gerais: a ser definido 

 

2. Programação 

 

 07/08/2017 - Encerramento das Inscrições 

mailto:epmactba@hotmail.com


 
 

 

Cronograma  11/08/2017 – Divulgação da Lista de Inscritos  

13/08/2017 - Data final para pagamento das inscrições (válido para brasileiros) 

18/08/2017 - Sorteio dos Jogos 

25/08/2017 - Início dos Jogos da competição (09 horas da manhã) e data final 

para pagamento das inscrições (válido para estrangeiros) 

26 e 27/08/2017 – Continuação dos Jogos – início - 9 horas 

Inscrições  Até as 23:59 horas (horário de Brasília/Brasil) do dia 07 de Agosto de 2.017 

Data do Sorteio  Dia 18 de Agosto de 2017 pelo árbitro geral da competição. 

Local e horário do sorteio serão posteriormente comunicados. 

Reunião Técnica Dia: Sexta Feira – dia 25 de Agosto de 2.017 

Horário: uma hora antes do início da primeira rodada da competição, com 

término no máximo 30 minutos após seu início. 

Local: ao lado da mesa organizadora no ginásio da competição 

 

Nota: 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. 

 

3. Informações Específicas 

 

Categorias PRÉ-SÊNIORS DE 28 A 34 ANOS – “PS” 

SÊNIORS DE 35 A 42 ANOS – “S” 

MASTERS DE 43 A 49 ANOS – “M” 

VETERANO DE 50 ANOS EM DIANTE - “V” 

 

Modalidades 

Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla 

Feminina (DF) e Dupla Mista (DX).  

 

Os atletas poderão inscrever-se em até três (3) modalidades no sistema BWF:  

Sendo uma (1) individual masculina ou feminina e até duas (2) duplas, sendo 1 

dupla por gênero/sexo (1 dupla  masculina ou 1 dupla feminina) e 1 dupla mista. 

Petecas  Serão usadas petecas de pena da marca YONEX, modelo 05.  Se houver 

necessidade serão usadas também petecas de outros modelos. 

 

 

Forma de disputa  

 

Categoria Individual: Eliminatória simples da primeira a última fase e com 

disputa de terceiro lugar.   

 



 
 

 

Categoria Duplas: Na primeira fase as duplas serão divididos em grupos de 3 

ou 4 duplas, jogam entre si no grupo e classifica-se somente o primeiro de cada 

grupo para a segunda fase. 

Na segunda fase será em eliminatória simples (com disputa de 3º Lugar); 

O direcionamento para as fases seguintes seguirá o sistema de sorteio/tabela. 

 

Obs. Número de Inscritos nas categorias individuais ou duplas  

• Se houver somente 1 Inscrição: individual ou dupla será devolvido o valor 

da inscrição caso já tenha pago ou o atleta/dupla poderá ser alocado na 

chave da categoria imediatamente abaixo a sua, possibilitando jogar o 

Torneio, caso tenha interesse.  

• Se houver apenas 2 atletas/duplas inscritas na categoria, a disputa será 

realizada em um único jogo. (o atleta ou a dupla que vencer será 

declarado campeão). 

• Se houver apenas 3 atletas/duplas inscritas  na categoria, a disputa será 

no formato de Todos-Contra-Todos 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; 

- Sorteio. 

 

4. Premiação 

 

 

Premiação em dinheiro e medalha aos três primeiros colocados da modalidade (c/ disputa de 3º 

lugar)  

Haverá a seguinte distribuição de prêmios em dinheiro: 

 



 
 

 

 

4.1 – CATEGORIA PRÉ-SÊNIORS DE 28 A 34 ANOS – “PS” 

 

U$ 2250 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO E MEDALHAS 

 

* Simples Masculino (SMPS), Simples Feminino (SFPS), Dupla Masculino (DMPS), Dupla Feminino 

(DMPS) e Duplas Mistas (DXPS).   

 

Categorias Campeão – U$ Segundo Lugar - U$ Terceiro Lugar – U$ 

Simples Masculina (SMPS) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Simples Feminina (SFPS) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Dupla Masculina (DMPS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Feminina (DFPS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Mista (DXPS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

 

 

 

 

 

4.2 – CATEGORIA SÊNIORS DE 35 A 42 ANOS – “S” 

 

U$ 2250 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO E MEDALHAS 

 

* Simples Masculino (SMS), Simples Feminino (SFS), Dupla Masculino (DMS), Dupla Feminino (DMS) 

e Duplas Mistas (DXS).   

 

Categorias Campeão – U$ Segundo Lugar - U$ Terceiro Lugar – U$ 

Simples Masculina (SMS) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Simples Feminina (SFS) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Dupla Masculina (DMS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Feminina (DFS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Mista (DXS) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2x 70 + Medalhas 



 
 

 

 

 

4.3 – CATEGORIA MASTERS DE 43 A 49 ANOS – “M” 

 

 

U$ 2250 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO E MEDALHAS 

 

* Simples Masculino (SMM), Simples Feminino (SFM), Dupla Masculino (DMM), Dupla Feminino 

(DMM) e Duplas Mistas (DXM).   

 

Categorias Campeão – U$ Segundo Lugar - U$ Terceiro Lugar – U$ 

Simples Masculina (SMM) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Simples Feminina (SFM) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Dupla Masculina (DMM) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Feminina (DFM) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Mista (DXM) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

 

 

 

4.4 –CATEGORIA VETERANO DE 50 ANOS EM DIANTE - “V” 

 

U$ 225 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO E MEDALHAS 

* Simples Masculino (SMV), Simples Feminino (SFV), Dupla Masculino (DMV), Dupla Feminino (DMV) 

e Duplas Mistas (DXV).   

 

Categorias Campeão – U$ Segundo Lugar - U$ Terceiro Lugar – U$ 

Simples Masculina (SMV) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Simples Feminina (SFV) 125 + Medalha 90 + Medalha 70 + Medalha 

Dupla Masculina (DMV) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Feminina (DFV) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

Dupla Mista (DXV) 2 x 120 + Medalhas 2 x 90 + Medalhas 2 x 70 + Medalhas 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

Uniformes 

 

O uso do uniforme da Entidade ou País pelo qual o atleta é inscrito é 

obrigatório. A área visível de cada peça de roupa deve ser de pelo menos 50% 

de uma cor.  

 

Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da camisa, 

porém, está proibido o atleta usar camisas com nomes de outros atletas ou 

cargos nas costas de seu uniforme.   

 

Não é permitido o uso de bonés e bermudas.  

Na premiação os atletas também deverão estar usando o uniforme do clube e 

não poderão estar de chinelos. 

 

 

 

 

 

Inscrições  

Os atletas poderão inscrever-se em até três (3) modalidades no sistema BWF:  

A divisão de categorias e os pagamentos dos prêmios serão conforme critérios 

estabelecidos pela Comissão Organizadora.  

• As inscrições estão abertas a todos os participantes do Brasil e do 

Exterior:  

• Os atletas poderão inscrever-se em até três modalidades, sendo uma (1) 

individual masculina ou feminina e até duas (2) duplas, sendo 1 dupla 

por gênero/sexo (1 dupla  masculina ou 1 dupla feminina) e 1 dupla mista. 

• Impreterivelmente até o dia 07 de agosto de 2017 para brasileiros e 

estrangeiros. As inscrições deverão ser enviadas pela entidade ou atleta 

para os e-mails epmactba@hotmail.com e kaochl@yahoo.com, 

conforme modelos (simples e duplas) disponíveis nos anexos.  

• O pagamento de inscrições para brasileiros deverá ser pago à Comissão 

Organizadora até o dia 13 de agosto de 2017 através de 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 e 

kaochl@yahoo.com 

• O pagamento de inscrições para estrangeiros deverá ser pago à 

Comissão Organizadora até o dia 25 de agosto de 2017 (1º dia de 

competições). 
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a) Não serão aceitas inscrições ou alterações após 07 de agosto de 2017, nem 

serão aceitas inscrições “em aberto” para duplas. É obrigação do solicitante 

checar se a(s) Ficha(s) de Inscrição foram recebidas.  

 

b) Não haverá devolução da taxa de inscrições se houver desistência de algum 

participante sem motivo justificável.  

c) Sorteio: Será realizado no dia 18 de agosto de 2017 e seguirá os critérios 

estabelecidos por este documento. 

• O sorteio será eletrônico; 

• Caso haja 2 jogadores/duplas da mesma instituição/equipe na mesma 

categoria/modalidade eles estarão dispostos em lados opostos da tabela 

para o sorteio. No caso de 3 ou mais jogadores/duplas será escolhido o 

primeiro e segundo pela ordem da Ficha de Inscrições e os demais serão 

sorteados.    

• O sorteio dos Jogos será conduzido pelo Árbitro-Geral; 

 

Enviar as inscrições via e-mail para: epmactba@hotmail.com  e  

kaochl@yahoo.com 

 

Não serão aceitas inscrições via fax, inscrições em aberto e nem as inscrições 

recebidas depois do dia 07 de agosto de 2.017. 

 

Valor das 

inscrições 

Serão cobrados os seguintes valores de inscrições (valor por jogador) 

 

US$ 50 ou R$ 160,00 

 

Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 11/08/2017.  

Não haverá devolução da taxa de inscrições se houver desistência de algum 

participante sem motivo justificável. 

Depositar para a Comissão Organizadora: 

 

BANCO BRASIL            AGÊNCIA – 0009-4 CONTA – 609.425-2 

 

Informações 

gerais 

* 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.  
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* 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. 

Estrutura/Ginásio 

 

O ginásio Costa Cavalcante 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. 

 

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 

resoluções contrariar regras e o Regulamento Geral da competição. 

 

Sejam bem vindos ao 7º MERCOSUL OPEN SENIORS DE BADMINTON. 

 

Com os cumprimentos, 

 

 

Comissão Organizadora - CO 

Elizeu Paulo Machado    +55 (45) 99936-4893 

Kao Chung Lee    +55 (45) 99963-1888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE HOTÉIS 

 

Apresentamos a seguir a Relação de Hotéis 

Importante: Todas as reservas e pagamentos devem ser diretos com o hotel. 

 

Hotéis  Localização, site e valores diários Distancia do ginásio  

 
GALLI PALACE 

HOTEL 

Av. Costa e Silva, 1602. 
55 (45) 3520-1002 

www.gallipalacehotel.com.br 
comercial@fallsgallihotel.com.br 

 
Valor de diária 

Individual: US$ 45 
Duplo:US$ 58 

 
1km 

 
 

FOZ PLAZA 

Rua Marechal Deodoro, 1819, Centro. - 
55 (45) 3521-5500 

www.fozplaza.com.br 
 

Valor de diária 
Individual: US$ 55 

Duplo:US$ 75 

 
2,7 km 

 
 
 

BELLA ITALIA 
(perto do shopping) 

Av. Republica Argentina, 1700 - Centro 
- ao lado do Shopping Cataratas JL, 

(45) 3521-5006 
reservas@hotelbellaitalia.com.br 

www.hotelbellaitalia.com.br 
 

Valor de diária 
Individual: US$ 55 

Duplo:US$ 70 

 
2,5 km  

 

 
HOTEL DAMEN  

(Econômico)  

R. ElfridaEngel Rios, 2440-  Px ao 
Ginásio. (45) 3522-1234 
www.hoteldamen.com 

 
Valor de diária 

Individual: US$ 30 
Duplo: US$ 50 

 
200 metros 
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