
 

                                      

III OPEN BADMINTON DE SURDOS - 2017 

1.Local 
Centro Treinamento de Badminton - SBCampo 

Av. Presidente Arthur Bernardes 55 – Rudge Ramos – São Bernardo 
do Campo – São Paulo 

2.Data 
2 de dezembro 

3.Categorias 
3.1 Principal (qualquer idade) 

3.2 Sub 19 – nascidos a partir de 1999 

3.3 Sub 15 – nascidos a partir de 2003 

 Não é necessário estar filiado para poder jogar 

 Atletas de outros estados ou países podem participar. 

 Atletas devem preencher a ficha de inscrição que está no 
anexo e enviar para febasp@febasp.org.br 

4.Modalidades  
Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina 

(DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX) 

 Os atletas Sub 15 e Sub 19 podem jogar em categorias acima de 
sua idade ou na Principal 

 Cada atleta poderá inscrever-se em até 3 modalidades 
diferentes, sendo uma simples, uma dupla masculina ou 

feminina e uma dupla mista 

5.Premiação 

Medalha aos 3 primeiros colocados 

a) Até 7 inscrições haverá disputa de 3º e 4º lugares. A partir de 8 
inscrições, teremos duas terceiras colocações. 

 
b) As medalhas serão entregues somente aos atletas no pódio. 
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6.Petecas 
Serão utilizadas petecas de nylon 

7.Regulamento 
CBDS 
 

7.1)Atletas devem utilizar camisetas que tenham pelo menos 75% de 
uma cor. 

7.2)Não é permitido utilizar bonés. Faixas e bandanas podem ser 

usados. 

7.3)É proibido o uso de aparelhos auditivos e/ou implantes cocleares 

(IC) durante o jogo, conforme regulamento do ICSD específico. 

7.4)Os atletas devem apresentar do dia da competição o exame de 
audiometria. 

Atletas que tenham o ICSD não precisam apresentar o exame de 

audiometria. 

7.5)No dia da competição devem assinar uma declaração de saúde.  
 

7.6)A tabela com os horários dos jogos será publicada uma semana antes 
da competição. 

 
7.7)O jogador pode atrasar no máximo 10 minutos do horário do seu 

jogo. Caso não esteja, perderá por WO. 
 

7.8)Os jogos são disputados num total de 3 games. O vencedor é quem 

ganhar dois games primeiro. Em todas as categorias os games tem 
duração de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, ganhará aquele 

que abrir dois pontos de vantagem até no máximo 30 pontos. 

8.Inscrição 
Data Limite : 27 de novembro às 23:59h 

Taxa Única : R$ 40,00 
Enviar Ficha de Inscrição e Comprovante de Pagamento para 

cbds@badminton.org.br 

 

mailto:cbds@badminton.org.br


 

                                      

Após o término das inscrições, serão publicados no site todos os 

inscritos.  

Será divulgado o prazo no site para que sejam realizadas as 

eventuais correções. 

9.Árbitra Geral  

Francisca Oliveira  

9.Pagamento das inscrições 
Banco do Brasil 

Agência 6550-1     C/C 40194-3 
Federação de Badminton do Estado de São Paulo–FEBASP 

CNPJ : 08.676.340/0001-49 
 

10.Hotel 

Hotel Jardim 

Av. Antártico 140 – São Bernardo do Campo 

http://www.jardimhotel.com.br/ 

 

11.Casos Omissos e Informações 

Este regulamento está sujeito a alterações 

Os casos omissos a este documento serão definidos/solucionados pela 

CBDS 

 

12.Informações 

badminton@cbds.org.br 
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