
 
 

Atualizado em 10/06/2015 
  

REGULAMENTO 
    
1. CRONOGRAMA 

Data Descrição 

11/06/2015 Divulgação do evento 

10/09/2015 Encerramento das inscrições* 

11/09/2015 Encerramento dos pagamentos da taxa de inscrição 

15/09/2015 Divulgação de relação dos surdos-atletas confirmados para competição 

22/09/2015 Sorteio dos jogos 

27/09/2015 Programação oficial 

03 e 04/10/2015 Competição 

20/10/2015 Divulgação do relatório esportivo 

* A CBDS e a FDSP reservam-se o direito de não aceitar nenhuma entrada de inscrição atrasada, então é importante que os formulários sejam 
preenchidos dentro da data limite. 

    
2. CATEGORIAS 
2.1. As categorias são: 
− Simples Feminina Sub-17 
− Simples Masculina Sub-17 
− Simples Feminina Principal 
− Simples Masculina Principal 
− Dupla Feminina Principal 
− Dupla Masculina Principal 
− Dupla Mista Principal 
2.2. Os surdos-atletas da categoria Sub-17 poderão participar na categoria Principal, mas desde que se 
responsabilizem pelo horário de competição. 
2.3. Da categoria Sub-17, poderão participar os surdos-atletas filiados e não-filiados a CBDS. 
2.4. Da categoria Principal, poderão participar os surdos-atletas, obrigatoriamente, filiados a CBDS. 
         
3. INSCRIÇÃO 
3.1. O surdo-atleta deve preencher o seguinte formulário via online de inscrição até 10/09/2015:  
http://goo.gl/forms/ywRJrp3tx6  
          
4. TAXA DE INSCRIÇÃO – CBDS 
4.1. O pagamento deve ser feito o depósito ou transferência bancária até 11/09/2015 para a conta da 
CBDS (CNPJ 28.636.504/0001-11), Banco do Brasil, agência 3122-4, conta corrente 31923-6: 

http://goo.gl/forms/MRUkes96ff
http://goo.gl/forms/ywRJrp3tx6


 
 

− Categoria Sub-17: Gratuita 
− Categoria Principal: R$ 60,00 (sessenta reais) por surdo-atleta 
4.2. É obrigatório enviar o comprovante de depósito dentro do prazo estipulado no cronograma para o e-
mail financeiro@cbds.org.br para efetivar a inscrição final. 
4.3. Caso de o não-comparecimento do surdo-atleta ou dupla, o referido pagamento não será devolvido. 
         
5. TAXA DE DESPESAS – FDSP 
5.1. O pagamento deve ser feito o depósito ou transferência bancária até 11/09/2015 para a conta da 
FDSP (CNPJ 72.075.658/0001-73): Caixa Econômica Federal, agência 0586, operação 003, conta corrente 
997-2: 
− Categoria Sub-17: Gratuita 
− Categoria Principal: R$ 60,00 (sessenta reais) por surdo-atleta 
5.2. É obrigatório enviar o comprovante de depósito dentro do prazo estipulado no cronograma para o e-
mail contato@fdsparana.org.br 
5.3. Caso de o não-comparecimento de algum surdo-atleta no evento, o referido pagamento não será 
devolvido. 
5.4. Os recursos das despesas deverão destinar as despesas de arbitragem, produtos e serviços 
necessários para a realização do evento. 
         
6. DOCUMENTOS E TAXA DE ANUIDADE – CBDS 
6.1. Os surdos-atletas e membros técnicos da Categoria Principal inscritos deverão estar em dia com os 
documentos da CBDS referente ao exercício de 2015. 
6.2. Inclusive deverão estar em dia com o pagamento de sua taxa de anuidade da CBDS referente ao 
exercício de 2015. 
6.3. As dúvidas deverão ser sanadas via e-mail: cbds@cbds.org.br 
        
7. IDADE MÍNIMA 
7.1. Na categoria Sub-17, poderão participar os surdos-atletas entre 12 a 17 anos. 
7.2. Na categoria principal, a partir de 14 anos. 
           
8. HORÁRIO E LOCAL DE COMPETIÇÃO 
8.1. A programação detalhada será divulgada posteriormente. 
8.2. O local de competição será no ginásio da UTFPR, cujo endereço será enviado posteriormente. 
8.3. Os horários previstos serão para sábado (03/10) das 08h00min às 18h00min e para domingo (04/10) 
das 08h00min às 16h00min. 
8.4. O local e os horários poderão ser alterados, conforme necessidade por parte da organização, sem 
aviso prévio. 
        
9. HOSPEDAGEM 
9.1. A FDSP indicará os locais de hospedagem no Boletim Informativo, conforme parceria combinada para 
conceder desconto especial aos participantes do evento. 
      
10.PREMIAÇÃO 
10.1. Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada categoria. 
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11.REGULAMENTO TÉCNICO 
11.1. Os participantes deverão seguir as regras oficiais da CBBd: 
http://www.badminton.org.br/regras.php, podendo haver adaptações para competição de surdos. Caso 
haja alguma adaptação, todos serão informados através do Boletim Informativo. 
          
12.VESTIMENTA 
12.1. Cada surdo-atleta deve levar sua raquete própria e petecas. 
12.2. Não é obrigatório o uso do uniforme da Entidade pela qual o surdo-atleta é filiado. 
12.3. Não é obrigatório o surdo-atleta ter seu nome estampado nas costas da camisa. 
12.4. Para jogos em duplas, os surdos-atletas deverão estar com camisetas iguais. 
12.5. Não é permitido o uso de bonés. Podem ser usadas faixas de cabeça. 
12.6. Não é permitido o uso de tênis com sola preta para não riscar a quadra. 
12.7. É permitida a utilização de óculos e a de proteção para joelhos, tornozelos e outros. 
12.8. É proibido o uso de aparelhos auditivos e/ou implantes cocleares (IC) durante o jogo, conforme 
regulamento do ICSD. 
12.9. Na premiação, os surdos-atletas deverão estar com a vestimenta adequada e não poderão estar de 
chinelos. 
12.10. Para sanar outras dúvidas sobre vestimenta e equipamentos, consultem o seguinte link da 
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd): http://www.badminton.org.br/equipamentos.php 
    
13.SISTEMA DE DISPUTA 
13.1. O sistema de disputa será de acordo com o número de inscrições por categoria e o tempo 
disponível para a realização do evento. Os jogos subsequentes terão início imediatamente após o término 
do jogo anterior da programação geral, por isso não há horário previsto para cada jogo. 
13.2. A programação das competições, datas e horários dos jogos será fixada pela Comissão 
Organizadora, havendo uma tolerância máxima de 15 minutos do tempo estabelecido na tabela. Passada 
essa tolerância, o atleta ou a dupla faltoso perderá por W.O.. Os motivos apresentados para justificar a 
ausência da equipe serão avaliados pela Comissão Organizadora, que determinará devida penalidade. 
13.3. Quanto ao W.O., os 15 minutos de tolerância iniciam a partir da assinatura do jogador ou dupla 
presente, com o apito do árbitro principal. 
13.4. Aquela equipe é automaticamente desligada da competição se houver mais de dois jogos por WxO. 
13.5. Não há tempo de duração para cada jogo. Sempre que o 1º jogador ou dupla atingir 11 pontos um 
tempo de 60 segundo é concedido. Esta regra vale para qualquer game. Nos intervalos do 1º para o 2º 
game e do 2º para o 3º game (se houver) um intervalo de dois minutos é concedido. 
13.6. Conforme o item 11.1, a disputa pode ser uma das duas seguintes opções: 
a) Pontos corridos e/ou 
b) Fases (classificatórias e decisivas). 
13.7. Os jogos são disputados num total três games. O vencedor é o que ganhar dois games primeiro. Em 
todas as categorias, os games são de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, vencerá aquele que 
abrir 2 pontos de vantagem. Havendo empate em 29, vencerá aquele que fizer 30 pontos. 
13.8. A classificação dos jogadores ou duplas será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério: 
- Vitória: 2 pontos e 
- Derrota: 0 ponto. 
13.9. Ocorrendo empate na classificação entre três ou mais jogadores/duplas, se empregarão os 
seguintes critérios de desempate: 
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a) Confronto direto (entre dois jogadores/duplas), 
b) Número de games vencidos, 
c) Pontos averege, 
d) Sorteio. 
13.10. Em casos de WxO, além dos dois pontos ganhos, para efeito de contagem, será conferido o placar 
de 2x0 com 21 pontos para cada set. 
13.11. Compete exclusivamente ao árbitro paralisar o jogo e fazer cumprir o que determina a regra oficial. 
      
14.CASOS OMISSOS 
14.1. Este regulamento está sujeito a alterações. 
14.2. Os casos omissos a este documento serão definidos/solucionados pela FDSP, juntamente com 
CBDS. 
   
15.OUTRAS INFORMAÇÕES 
15.1. Acompanhem a página da FDSP: www.fdsparana.org.br/circuito-nacional-de-badminton-2015 
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