CARTA CONVITE
I Etapa do Estadual de Badminton 2021
Principal, Principal A, Sênior e Jovens
16 e 17 de outubro de 2021
Itabaiana/SE
Enviar as inscrições para o e-mail fsbdsergipe2011@gmail.com até às
23:59 horas (horário local) do dia 30 de setembro de 2021.

A Federação Sergipana de Badminton (FSBd) tem a honra de convidá-los para competir
na I Etapa do Estadual de Badminton, a ser realizada em Itabaiana nos dias 16 e 17 de
outubro de 2021.

Vejam os detalhes a seguir:
pela Superintendência de Esportes do Estado de Sergipe –
Governo do Estado
Informações Gerais
Federação Sergipana de Badminton(FSBd)
Presidente: João Pedro Bonaparte Tavares
presidenciafsbd@gmail.com
Organizador

Vice- presidente: Nathan Santos
Diretoria de Desenvolvimento: João Carlos Nascimento Melo
Diretor de Arbitragem: André de Oliveira Porto
fsbdsergipe2011@gmail.com
+55 (79) 9 9907-9631
Ginásio Poliesportivo do Centro de Iniciação ao esporte (CIE)

Local
Data do Torneio

Endereço: R. Toca Pai - Dr. José Milton Machado, Itabaiana - SE,
49506-606

16 e 17 de outubro de 2021

Assistência financeira e
Patrocínio

A FSBd deverá fornecer assistência financeira ao
desenvolvimento do torneio, sendo essa entidade apoiada

Atletas Elegíveis

Categoria Jovens – atletas que se mantenham abaixo dos 19
anos de idade durante o ano civil em que ocorre a competição.
A FSBd pode exigir documentação para a comprovação da
idade dos atletas.
Categoria Principal A e Principal (Simples Masculino e
Feminino) – Aberta (Os atletas deverão informar qual a
categoria ele gostaria de se inscrever e sua inscrição será
avaliada pela Federação)
Categoria Sênior – atletas que se mantenham acima dos 35
anos a qualquer momento do ano. A FSBd pode exigir
documentação para a comprovação da idade dos atletas. Os
atletas poderão jogar em categorias diferentes desde que não
repitam a modalidade. Por exemplo: Se o atleta estiver inscrito
em Simples e Dupla Masculina na categoria Sênior, na
categoria Principal poderá jogar apenas Dupla Mista (nestes
casos, o intervalo de descanso entre um jogo e outro não é
concedido).
Andre Porto e Kelvin Bispo

Árbitros Gerais

Programação

Cronograma

Inscrições
Data de Sorteio

Reunião Técnica

Até 01/09/2021 – Divulgação da Carta Convite
30/09/2021 – Encerramento das Inscrições
04/10/2021 – Divulgação da lista de atletas inscritos na
competição
08/10/2021 – Data final para a solicitação da correção de erros
nas inscrições (*), retirada de nomes de atletas do sorteio sem
a necessidade do pagamento de multas.
08/10/2021 -Pagamento das inscrições por parte dos atletas e
clubes.
11/10/2021 – Divulgação da lista final de inscritos.
12/10/2021 – Sorteio dos Jogos.
14/10/2021 – Publicação final da tabela com o horário dos
jogos.
16/10/2021 e 17/10/2021 – Início dos Jogos da competição –
Eliminatórios, Semifinais e Finais e Cerimônia de Abertura às
11 horas.
(*) A correção de eventuais erros nas inscrições serão
daqueles cometidos pela FSBd no momento da formalização
das inscrições. Erros cometidos por clubes e/ou atletas não
terão suas correções efetuadas depois da divulgação da lista
final de inscritos no torneio.
(*) Será permitido ao atleta da categoria Jovem que estiver
inscrito em pelo menos uma modalidade, participar da
categoria principal, sendo da mesma modalidade ou não,
pagando o valor de inscrição correspondente da categoria
Jovem.
Até as 23:59 horas (horário local) do dia 30 de novembro 2021
Dia 12 de Outubro de 2021
Dia: Sábado – dia 16 de outubro de 2021.
Horário: trinta minutos 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 atletas e gestores das equipes
participem da Reunião Técnica. Deixar de participar significa
aceitar todas as mudanças que venham a ser decididas
durante a reunião técnica.
Informações Específicas

Categorias

Sênior, Principal, Principal A e Jovens.

Modalidades Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Duplas (Masculina,
Feminina e Mista). Os atletas inscritos na competição poderão jogar até 3
modalidades.
Petecas

Serão usadas petecas sintéticas da marca YONEX, modelo MAVIS 350. Se
houver necessidade serão usadas também petecas de outros modelos.

Aeroporto

Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria (Aracaju/SE)

Premiação

Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada
modalidade. Não haverá disputas de 3º e 4º, premiando-se os perdedores
das semi-finais.

Ranking

Uniforme

Inscrições

Os resultados obtidos neste Torneio contarão pontos para o Ranking
Estadual – RK 52 da categoria Sênior, Principal, Principal A e Jovens.
O uso do uniforme da Entidade pela qual o atleta é filiado é obrigatório (com
exceção dos atletas inscritos de forma avulsa).
Não será permitido o uso de sapatos e /ou tênis que marquem o piso do
ginásio.
Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas bandanas e
faixas de cabeça.
Na premiação os atletas não são obrigados a utilizar o uniforme do Clube
(com exceção dos atletas inscritos de forma avulsa), mas não poderão estar
de chinelos.
Enviar as inscrições via e-mail para fsbdsergipe2011@gmail.com
Observações: As inscrições deverão ser conferidas e consolidadas pelos
Clubes ou atletas avulsos em formulário padrão que pode ser encontrado
no site da FSBd em: http://www.badmintonsergipe.org.br
É obrigação do solicitante checar se a(s) Ficha(s) de Inscrição foram
recebidas.
Não serão aceitas inscrições via fax, nem inscrições em aberto e nem as
recebidas depois do dia 30 de setembro de 2021.

Valores das
Inscrições

Serão cobrados os seguintes valores de inscrições:
Principal, Principal A (Filiados à um CLUBE):
SIMPLES – R$ 30,00 por jogador DUPLA – R$ 15,00 por jogador Principal,
Principal A (INSCRIÇÃO AVULSA):
SIMPLES – R$ 45,00 por jogador DUPLA – R$ 25,00 por jogador Sênior
(Filiados à um CLUBE):
SIMPLES – R$ 30,00 por jogador DUPLA – R$ 15,00 por jogador Sênior
(INSCRIÇÃO AVULSA):
SIMPLES – R$ 45,00 por jogador DUPLA – R$ 25,00 por jogador Jovens
(Filiados à um CLUBE):
SIMPLES – R$ 20,00 por jogador DUPLA – R$ 15,00 por jogador Jovens
(INSCRIÇÃO AVULSA):
SIMPLES – R$ 40,00 por jogador DUPLA – R$ 30,00 por jogador
Os pagamentos deverão ser efetuados pelos clubes ou atletas avulsos e
os mesmos deverão repassar para a FSBd através de depósito único com
o valor total das inscrições de todos os seus atletas até o dia 08/10/2021.
Depositar para Federação Sergipana de Badminton (CNPJ –
14.636.704/0001-60)
Caixa Econômica Federal
Agência: 2175; Operação: 003; Conta Corrente: 2950-8

Troca de
Duplas

Ginásio

Caso haja necessidade de se efetuar alguma troca de duplas, isso deverá ser
comunicado durante a reunião técnica. Durante a competição, não serão
aceitas trocas de duplas e os atletas que não comparecerem terão que
justificar o W.O. podendo ser punidos com pagamento de multa. Para se
concretizar uma troca, o atleta que estiver entrando para completar a dupla
tem que estar inscrito na competição e estar dentro das normas de inscrição
divulgadas neste documento.
O Ginásio Poliesportivo Chico do Cantagalo possui regras próprias e
qualquer desrespeito a essas regras poderá resultar em punições feitas
pela instituição, fora do alcance da FSBd.

Responsável
pelos
menores de
idade

Conforme determina o Regulamento 2021 da FSBd, é obrigatória a presença
de um responsável pelo clube/atleta no interior do ginásio durante os jogos
de um atleta menor de idade. Tal fato se deve para que esse responsável
tome as devidas decisões no caso do atleta se sentir mal em quadra.

Técnicos em
quadra

Conforme determina o Regulamento 2021 da FSBd, para a presença do
técnico em quadra é obrigatório que o mesmo possua CREF devidamente
regularizado, a mesma deverá ser apresentada logo após a reunião técnica
ou no momento antes de entrar em quadra uma única vez.

Protocolos
de Saúde
COVID-19

O campeonato será regido de acordo com o protocolo específico da FSBd e
todas as regras emitidas pelos editais governamentais. Tenham ciência de
que o campeonato ocorre durante a situação atual de pandemia de
COVID19. Todos os participantes deverão seguir medidas de segurança,
sanitárias e medidas preventivas em todos os momentos.
Entrada no ginásio - Acesso exclusivo para pessoas envolvidas na
competição (comissão técnica, atletas, arbitragem e prestadores de
serviços); - Uso de máscaras obrigatório; - Checagem de temperatura; - O
indivíduo que apresente quadro febril terá sua entrada ao ginásio vedada; Higienização de mãos e calçados; - Qualquer indivíduo que apresente
sintomas gripais terá sua entrada vedada ao ginásio.
No ginásio - Uso contínuo de máscara, sendo permitida a remoção da
máscara apenas para beber água ou comer;- Todos devem respeitar o
distanciamento social; - É recomendado que os atletas e técnicos se
disponham no ginásio evitando aproximação física com atletas de clubes
diferentes.
No jogo - Durante a marcha, os atletas, técnicos e árbitros seguirão para a
quadra respeitando um distanciamento mínimo de 1 metro; - Havendo a
necessidade de cumprimentos entre os envolvidos nos jogos deverá ser dar
por meio gestos ou falas não havendo nenhum contato físico; - Durante a
troca de lado da quadra os atletas e técnicos devem se direcionar por suas
respectivas laterais direitas, para que se evite o contato físico; - Não é
permitido o compartilhamento de objetos pessoais por parte dos atletas
adversários; - Após sorteio o uso da máscara será opcional apenas para os
atletas, retornando a ser obrigatório ao fim do jogo; - É recomendado que
todos os atletas disponham de uma toalha para que entre os intervalos
façam uso da mesma para evitar a dispersão generalizada de fluidos
corporais, neste caso o suor.
Premiação - A premiação ocorrerá preferencialmente ao final da
competição; - Os envolvidos deverão fazer uso contínuo de máscara e
manter o distanciamento; - As medalhas serão higienizadas; - Os atletas
receberão as medalhas e seguirão para o pódio somente para fazer as fotos
(usando máscara).
Para visualizar o regulamento acesse nossa página:
https://badmintonsergipe.org.br/v2/federacao-sergipana-debadmintondivulga-protocolo-de-orientacao-para-retorno-de-treinamentoecompeticoes/

Observações: 1- Ao se inscrever todos os atletas e os dirigentes dos clubes estão cientes
de todos os riscos.
2 - A competição seguirá os moldes previstos no regulamento da FSBd,
quando viável a FSBd poderá adotar um formato onde o torneio possa ser
comtemplado com mais jogos.
Para visualizar o regulamento acesse nossa página:
http://www.badmintonsergipe.org.br/FSBd/
E clique no menu: Institucional >Documentos Oficiais>Regulamento 2021
Sejam bem-vindos a I Etapa do Estadual de Badminton2021.
Com os cumprimentos,
Badminton, pratique essa ideia!
João Pedro Bonaparte Tavares
Presidente da Federação Sergipana de Badminton

