
   
 
 
 

CARTA CONVITE 
 

CAMPEONATO NACIONAL ADULTO DE BADMINTON  
ETAPA Arapongas / PR 

 

Enviar as inscrições para o e-mail inscricoes@badminton.org.br                   

 

até às 23:59 hrs do dia 02 DE AGOSTO DE 2.012 

 
A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), a Badminton Federação Paranaense e o Sesi Arapongas 
convidam todas as entidades filiadas a participarem do Campeonato Nacional Adulto de Badminton – 
etapa Arapongas, a ser realizado conforme dados a seguir:  
 
Data: de 17 a 19 de Agosto de 2.012.  
Horário: das 9:00 às 20:00 horas  
 
Local: Sesi Arapongas 
Avenida Maracanã, nº 3.260 – Vila Araponguinha  
Arapongas/PR  
 
 
1.Categorias e Modalidades  

 
Categoria: PRINCIPAL  
  
Modalidades: Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e 
Dupla Mista (DX).  
 
Observações:  
− Todos atletas inscritos na categoria PRINCIPAL poderão se inscrever nas três modalidades.  
− Caso haja necessidade será realizado Qualifying no dia 16 de Agosto de 2.012.   

 
2. Premiação  
 
− Serão premiados os três primeiros colocados de cada modalidade;  
− Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking Nacional 2012 da categoria Principal.  

 
3. Petecas  
 
Serão usadas petecas de pena da marca YONEX, modelo AS-30. Se houver necessidade poderão ser usadas 
também petecas de outros modelos.  
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4. 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 obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas costas da camisa, porém, está proibido o atleta 

usar camisas com nomes de outros atletas nas costas de seu uniforme.   
− Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas.  

 
5. Regulamento  
 
O Torneio seguirá as regras da BWF e o Regulamento Geral de Competições 2012 da CBBd publicado no site 
da entidade.  
 
6. Sorteio  
 
− O sorteio será eletrônico e utilizará o Ranking Nacional (RK52). O sorteio dos jogos será realizado no dia     

09 de Agosto de 2012 às 10 horas da manhã na Rua João Cachoeira nº 272, bairro Itaim Bibi na cidade de 
São Paulo/SP.   
 
7. 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. Cada entidade poderá inscrever até 
dois técnicos e dois representantes para este torneio.   
 
− É OBRIGATÓRIA a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por parte dos 

técnicos credenciados antes do início da competição.  
 
8. Árbitro Geral  
 
Cássio Toledo e Hilton Fernando  
 
9. Inscrição  
 

Data Limite: até às 23:59 hrs do dia 02 DE AGOSTO DE 2.012. Enviar as inscrições 

via e-mail para inscricoes@badminton.org.br  
 
10. Valores da Taxa de Inscrição 
 
Será cobrado os seguintes valores de Taxas de Inscrição para esta competição: 

 
SIMPLES – R$ 60,00 POR JOGADOR 
DUPLA – R$ 30,00 POR JOGADOR 

 
Não será concedido qualquer tipo de desconto a atletas da categoria Jovem que venham a participar desta 
competição.  
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Os pagamentos deverão ser efetuados pelos clubes / atletas para a Federação de seu estado e a mesma 
deverá fazer um único Depósito Bancário para:  

 
Confederação Brasileira de Badminton (CNPJ – 00.316.292/0001-76) 

 
Banco ITAÚ (341) 

Ag.: 0190 
C/C: 47.065-8 

 
As Federações Estaduais devem enviar o comprovante de depósito e uma relação dos atletas que realizaram o 
pagamento da inscrição para a CBBd através do e-mail  

inscricoes@badminton.org.br até no máximo dia 07 de Agosto de 2.012. Caso isso não aconteça, os 

nomes de todos os atletas do estado serão retirados do sorteio.  
 
Observações:  
As inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelas Federações Estaduais em formulário padrão que 
pode ser encontrado no site da CBBd  
(http://www.badminton.org.br/Ficha_Inscricao_Torneios.xls).  
 
A(s) Ficha(s) de Inscrição(ões) deverá(ao) ser enviados para o e-mail: 

inscricoes@badminton.org.br. É obrigação do solicitante checar se a(s) Ficha(s) de Inscrição 

foram recebidas.  
 
Conforme determina o Regulamento 2012 da CBBd, os atletas que se inscrevem na competição e 
não comparecerem, também não justificando a ausência, deverão pagar uma taxa de W.O. no 
valor de R$ 200,00. O não pagamento desta multa implicará na não participação do atleta na 
próxima competição organizada pela CBBd. 
 
Não serão aceitas inscrições via fax, nem inscrições recebidas depois do dia 02 de Agosto de 2.012.   
 
11. Hotel  
 
O Sesi Arapongas fez parceria com alguns hotéis na cidade e indica os abaixo relacionados para a instalação 
dos atletas que vão participar da competição. 
 
Executive Arapongas Hotel & Convention Center 

Rua Marabú, 1229 – Centro 

Tel.: (43) 3276-8800 

 

Hotel Mirage (cerca de 800 metros do local do evento) 

Rua: Abelheiro, 67   

Tel.: (43) 3276-1844 

 

Hotel Parati (cerca de 1 km do local do evento) 

Av: Maracanã, 2479 

Tel.: (43) 3276-2121 
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