
 

Carta Convite 

III ETAPA DO ESTADUAL DE PARABADMINTON 2022 - 24 E 25 DE 

SETEMBRO DE 2022 - SÃO CRISTÓVÃO/SE 

 

A Federação Sergipana de Badminton (FSBd) tem a honra de convidá-los para competir 

na III Etapa do Estadual de Parabadminton, a ser realizada em São Cristóvão nos dias 

24 e 25 de setembro de 2022. 

Veja os detalhes a seguir: 

1. Informações Gerais 

1.1 Organização 

Federação Sergipana de Badminton (FSBd) 

Presidente: João Pedro Bonaparte Tavares presidenciafsbd@gmail.com 

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 

1.2 Local 

Ginásio Esportivo da Universidade 

Federal de Sergipe 

Endereço: Av. Marechal Rondom S/N, 

São Cristóvão - SE, 49000-000 

 

 

1.3 
Data do 

Torneio 

24 e 25 de setembro de 2022. 

1.4 

Assistência 

financeira e 

Patrocínio 

A FSBd deverá fornecer assistência financeira ao desenvolvimento do 

torneio, sendo essa entidade apoiada pelo Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal de Sergipe e pela Confederação Brasileira 

de Badminton. 



 

1.5 
Atletas 

Elegíveis 

São elegíveis os seguintes jogadores: 

Categoria Principal – Aberta 

Classificação Wheelchair (Cadeira de rodas) – Será ofertada de acordo 

com a classificação funcional dos paratletas (WH1 – para pessoas com 

maior comprometimento funcional e WH2 – Pessoas com menor 

comprometimento funcional). 

Classificação Standing (Andantes) – Nesta categoria serão ofertadas as 

classificações SL3 – (Comprometimento nas duas pernas ou 

comprometimento em uma das pernas acima do joelho), SL4 – 

(Comprometimento em uma das pernas abaixo do joelho), SU5 – 

(Comprometimento em um dos membros superiores), SH6 – (Pessoas de 

baixa estatura – Nanismo) e SI – (Pessoas com déficit intelectual -DI). 

1.6 
Classificação 

Funcional 

Os atletas que ainda não possuem classificação funcional devem solicitar a 

avaliação funcional a Federação Sergipana de Badminton no momento da 

inscrição, onde deverá enviar o Anexo 1 – Certificado de Diagnóstico de Atleta 

para a CBBd através do e-mail fsbdsergipe2011@gmail.com até o dia 

09/09/2022. Todos os exames e laudos médicos originais deverão ser 

apresentados no momento da avaliação funcional presencial, antes do início do 

evento para análise junto à equipe de classificação como também o formulário 

Certificado de Diagnóstico do Atleta (anexo 1), o Termo de Consentimento para 

Classificação Funcional (Anexo 2) e o Aviso de Privacidade (Anexo 3), bem como 

exemplos de exames, por exemplo: Raio-X, ressonância magnética, Tomografia 

computadorizada, entre outros.  

 O atleta deve se apresentar para classificação funcional com roupa adequada e 

seu equipamento de jogo (cadeira de jogo, órteses, próteses, muletas e 

raquetes).  

 Serão submetidos à Avaliação Funcional os atletas que não possuem 

classificação ou aqueles que necessitam de uma reclassificação.  

 Qualquer alteração de classificação funcional deverá ser solicitada 

antecipadamente a data do evento à equipe de classificação funcional da FSBd 

com a apresentação dos devidos exames comprobatórios. 

 Todos os atletas que passarão por classificação funcional deverão estar 

disponíveis para classificação a partir das 09:00 do dia 22 de setembro de 2022.  

 O Regulamento de Classificação Funcional do Parabadminton está disponível 

em: http://www.badminton.org.br/admin/upload/documentos/b508574884.pdf  
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Os anexos estão disponíveis dentro do regulamento de Classificação Funcional do 

Parabadminton: o Certificado de Diagnóstico do Atleta (anexo 1) – páginas 23 e 

24 o Termo de Consentimento para Classificação Funcional (Anexo 2) – páginas 

25 e 26 o Aviso de Privacidade (Anexo 3) – páginas 27 e 28.0 

1.7 Arbitragem 
Árbitro geral: Filipe Matheus Santos 

Controlador de mesa: André Porto 

 

2.Programação 

2.1 Cronograma 

10/09/2022 - Encerramento das Inscrições e data final para envio de 

informações referentes à classificação funcional de novos atletas (ver 

item 1.6)  

Até 13/09/2022 – divulgação lista parcial de inscritos  

14/09/2022 - Data final para retirada de atletas da competição sem 

o pagamento de multas.  

14/09/2022 - Data final para o Pagamento às inscrições. 

Até 15/09/2022 - Divulgação final da lista de atletas inscritos na 

competição. 

22/09/2022 – Sorteios dos jogos ao vivo no canal do YouTube da 

Federação Sergipana de Badminton (badmintonsergipe). 

22/09/2022 – Classificação Funcional. 

24 e 25 /09/2022 – Jogos de Competição. 

2.2 Inscrições 

Até as 23:59 horas (horário local) do dia 10 de setembro 2022, 

todas as inscrições devem ser enviadas por meio da planilha de 

inscrição que segue em anexo para o e-mail 

fsbdsergipe2011@gmail.com.. 

O evento será aberto para atletas de outros estados, desde 

que estejam em situação regular em suas federações de 

origem. 

2.3 
Data do 

sorteio 

Acontecerá no dia 24/09/2022. 

2.4 
Reunião 

Técnica 

Dia: Sábado – dia 24 de setembro de 2022. 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 

mailto:fsbdsergipe2011@gmail.com


 

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. 

2.5 Técnicos 

Todos os TÉCNICOS serão obrigados a apresentarem o 

documento de Identidade funcional do CREF com validade em 

dia. Os técnicos sem documento com validade vigente não 

ficarão em quadra. 

2.6 Ranking 
Este evento será válido para pontuação no ranking nacional 

da CBBd. 

 

3.Informações Específicas 

3.1 Classes 
Wheelchair (Cadeirante): WH1 e WH2.  

Standing (Andantes): SL3, SL4, SU5, SH6 e SI. 

3.2 Eventos 

Os atletas poderão ser inscritos em até 3 eventos. Segue 

abaixo informações adicionais para formação de duplas.  



 

 

OBS.: O formato de disputa de todos os eventos seguirá o 

formato previsto no regulamento de 2022 da FSBd. 

 

3.3 Petecas Serão usadas petecas sintéticas de nylon. 

3.4 Aeroporto 

Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria 

(Aracaju/SE). 

(NÃO SERÁ FORNECIDO QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE 

por parte da organização) 

3.5 Premiação 

Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados 

de cada evento. 

Quando o formato da modalidade for mata-mata, não 

haverá disputas de 3º e 4º, premiando-se os perdedores das 

semifinais. 

 

Obs.: Todos os atletas devem estar devidamente 

uniformizados seguindo as regras idênticas para situações de 

jogo. 

3.6 W.O. 

Todo e qualquer atleta que não se faça presente na 

competição sem justificativa aceita pela FSBd pagará multa 

prevista no código de taxas de 2022 da Federação em 

questão. 



 

3.7 Inscrições 

Enviar as inscrições via e-mail para 

fsbdsergipe2011@gmail.com 

Observações: As inscrições deverão ser conferidas e 

consolidadas pelos Clubes 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 10 de setembro de 

2022. 

3.9 Uniforme 

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

obrigatório (com exceção dos atletas inscritos de forma 

avulsa). 

Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser 

usadas bandanas e faixas de cabeça. 

Na premiação os atletas são obrigados a utilizar o uniforme 

do Clube (com exceção dos atletas inscritos de forma 

avulsa), mas não poderão estar de chinelos. 

3.10 
Valor das 

Inscrições 

Serão cobrados os seguintes valores de inscrições: 

Valor único (Filiados à um CLUBE): Valor único - R$ 40,00 por 

jogador  

Valor único (Inscrições de forma AVULSA): Valor único - R$ 60,00 

por jogador 

Os pagamentos deverão ser efetuados pelos clubes ou atletas 

para a FSBd através de depósito único com o valor total das 

inscrições de todos os seus atletas até o dia 14/09/2022.  

Depositar para Federação Sergipana de Badminton via:  

PIX: CNPJ – 14.636.704/0001-60  

Caixa Econômica Federal Agência: 2175; Operação: 003; Conta 

Corrente: 2950-8 
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3.11 

Apresentação 

de Exames 

Médicos 

Todos os paratletas deverão apresentar ATESTADO 

MÉDICO com certificação de APTO para a prática de 

atividade física tendo validade máxima de 06 meses após 

sua emissão, caso tenham interesse em jogar esta Etapa, 

Paratleta sem o envio do Atestado Médico, não terá a 

inscrição confirmada. 

Todos os atestados devem ser enviados junto a planilha de 

inscrição em anexo até o dia 10/09/2022. 

3.12 Treinos Não haverá horário de treinamento. 

3.13 

 

Troca de 

Duplas 

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. 

3.14 
 

Ginásio 

O Ginásio Esportivo da Universidade Federal de Sergipe 

possui regras próprias e qualquer desrespeito a essas regras 

poderá resultar em punições feitas pela instituição, fora do 

alcance da FSBd. 

3.15 

Responsável 

pelos 

menores de 

idade 

Conforme determina o Regulamento 2022 da FSBd, é 

obrigatória a presença de um responsável pelo clube/atleta 

no interior 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. 

3.16 
Direitos de 

imagens  

Pelo presente instrumento, os atletas, prestadores de 

serviços ora contratados, e demais presentes, cedem à FSBd 

o direito de uso de sua imagem, nome, material, biográfico, 

autógrafos, endossos, voz, declarações, gravações e 

entrevistas para fins de divulgação, publicidade, propaganda 

ou promoção, sem ônus para a FSBd, podendo tal direito ser 

exercido em número ilimitado de vezes, no Brasil ou no 

exterior, diretamente pela FSBd ou por qualquer terceiro por 

ele autorizado, bem como cedido a terceiros a qualquer 

título, inclusive seus filiados, patrocinadores e contratados, 



 

através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou 

reprodução existentes ou que venham a ser criados, 

incluindo, mas não se limitando a streaming, redes sociais, 

televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, DVD, 

compact discs, internet, intranet, cinema, outdoors, 

materiais impressos de toda a espécie, embalagens de 

produtos, etc., renunciando a qualquer remuneração extra 

ou adicional e a qualquer direito de aprovar o material 

produzido. Ademais, autorizo a FSBd ou qualquer terceiro 

por este autorizado, a fotografá-lo e/ou filmá-lo durante o 

período do evento, bem como usar as respectivas fotografias 

e vídeos 

3.17 Observações: 

1 - 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>Diretoria>Adminstrativo>Regulamento 

 

Sejam bem-vindos a III Etapa do Estadual de Parabadminton 2022. 

Com os cumprimentos, 

 

João Pedro Bonaparte Tavares 

Presidente da Federação Sergipana de Badminton 
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