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3ª ETAPA CIRCUITO ESTADUAL 2018
CATEGORIAS ABERTA, JOVENS, PARABADMINTON
1.Local
Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos
Rua Prof. Ismael Alves dos Santos 560 – Vila Mogilar –
Mogi das Cruzes – São Paulo – (011) 47985104
2.Data
23 e 24 de junho
3.Categorias
3.1 ABERTA (A-esp, A,B,C, D).
3.2 JOVENS
(Sub 09 - nascidos a partir de 2010)
(Sub 11 - nascidos a partir de 2008)
(Sub 13 - nascidos a partir de 2006)
(Sub 15 - nascidos a partir de 2004)
(Sub 17 - nascidos a partir de 2002)
(Sub 19 - nascidos a partir de 2000)
3.3 PARABADMINTON E ADAPTADO
(Aberto a outros Estados)
Os Atletas não filiados a nenhuma entidade podem jogar
como avulsos. Quem jogou como avulso em 2017 deve
obrigatoriamente filiar-se a alguma entidade em 2018 para
poder participar dos torneios.
4.Modalidades
Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla
Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX)
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Cada atleta poderá inscrever-se em até duas modalidades
diferentes.
5.Premiação
Serão premiados os três primeiros colocados de cada
modalidade com medalhas.
Inscrições únicas também receberão medalhas
6.Petecas
Nylon, exceto Aesp e A onde serão utilizadas petecas de
pena
7.Regulamento
FEBASP 2018
8.Inscrição
Data Limite : 11 de junho às 23:59h
Taxas:

Simples

60,00

e

Duplas

30,00

por

jogador

Enviar Ficha de Inscrição e Comprovante de Pagamento
para febasp@febasp.org.br e inscricoes@febasp.org.br
8.1 As Fichas devem ser enviadas no modelo padrão,
conforme consta no site pelo link abaixo :
http://febasp.org.br/ler.asp?id=2058
8.2 Duplas Masculina e Feminina – colocar em ordem
alfabética
8.3 Dupla Mista – colocar primeiro o homem e depois a
mulher
8.4 Duplas com atletas de entidades diferentes, colocar
ZZZ na Entidade
8.5 O não preenchimento da coluna “aceita jogar em
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outra categoria” implica em não remanejamento do atleta.
8.6 Fichas preenchidas incorretamente serão
devolvidas.
8.7 Não serão consideradas inscrições que tenham
restrições de horários
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.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
O valor da inscrição deve ser depositado até 18 de junho
10.Técnicos e Estagiários
Técnicos somente com CREF dentro do prazo de validade
para poderem atuar dentro das quadras.
Estagiários devem apresentar o contrato de estágio entre a
escola, o aluno e a entidade onde está sendo realizado o
estágio.
A atividade do estágio será orientada na presença de um
profissional devidamente registrado.
O estágio deverá ser realizado a partir da segunda metade
do curso.
A Carta Recomendatória 01/2004 e a Lei Federal 11788/08
encontram-se disponíveis no portal www.crefsp.org.br na
Seção Legislação em Pareceres e Leis e esclarece com
detalhes como deve ser feito o estágio.
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Os nomes dos técnicos que vão atuar em quadra devem
estar relacionados na ficha de inscrição da entidade. Um
técnico não poderá atuar em quadra para uma entidade se
a mesma não enviou o seu nome na ficha de inscrição.
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