Badminton
Artigo 9º – Categoria até 21 anos será disputada pelas equipes dos municípios
inscritos nos Jogos Regionais, nas seguintes modalidades, com exceção do Futebol
Masculino que será até 20 anos, Ginástica Artística Feminina que será até 14 anos
e Ginástica Artística Masculina que será até 16 anos
a) Badminton
b) Basquetebol
c) Damas
d) Futsal
e) Handebol
f) Skate Street
g) Tênis
h) Tênis de Mesa
i) Voleibol
j) Xadrez
Parágrafo Único: Tendo apenas uma equipe inscrita na Categoria Até 20
anos (Futebol Masculino) e Até 21 anos nas demais modalidades e sexo,
assegura-se a pontuação e premiação como campeã da modalidade dos
Jogos Regionais e participação nos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”
Artigo 14 - O atleta deverá ter completado ou vir a completar no ano da realização
dos Jogos as seguintes idades mínimas por modalidade:
a) 09 anos (2009) - Ginástica Rítmica
b) 10 anos (2008) - Badminton, Ginástica Artística Feminina Categoria até
14 anos e Ginástica Artística Masculina Categoria até 16 anos.
c) 12 anos (2006) - Damas, Ginástica Artística Categoria Livre Feminina e
Ginástica Rítmica, Natação, Natação para Atletas com Deficiência (ACD),
Skate Street Feminino, Tênis, Tênis de Mesa, e Xadrez
d) 13 anos (2005) Ginástica Artística Masculina Categoria Livre
e) 14 anos (2004) - Atletismo para Atletas com Deficiência (ACD), Skate
Street Masculino.
f) 15 anos (2003) - Atletismo, Basquetebol, Biribol, Bocha, Ciclismo,
Futebol, Futsal, Handebol, Malha, Volei de Praia e Voleibol Taekwondo
(Poom-Se).
g) 16 anos (2002) – Judô, Karatê (Katá), Ciclismo (BMX, Mountain Bike,
Resistência Individual) e Taekwondo (Kyorugui).
h) 18 anos (2000) - Capoeira.
i) 18 anos (completos) - Karatê (Kumitê)
Parágrafo Único – Para a Modalidade de Capoeira a idade máxima será de
42 (quarenta e dois) anos (nascidos a partir de 1976).
XVIII – DA MODALIDADE DE BADMINTON (VINCULADA)
Artigo 225 – A modalidade será disputada na seguinte sequência:
1. Equipes;
2. Duplas;
3. Individual;
Parágrafo Primeiro – É obrigatória a participação do município na
competição por equipe, que deverá contar com o mínimo de 3 (três) atletas.
Parágrafo Segundo – No caso do não atendimento ao parágrafo anterior o
município ficará impedido de participar da modalidade.
Parágrafo Terceiro – A sequência prevista neste artigo não predispõe o
encerramento de uma das etapas para o início de outra.
Artigo 226 – No campeonato Individual o município poderá inscrever 2 (dois)
atletas e o sistema de disputa será eliminatória simples, com disputa obrigatória de
1o a 4o lugares.

Artigo 227 – No campeonato de Duplas o município poderá inscrever apenas uma
dupla (que não poderá ser alterada) e o sistema de disputa será eliminatória
simples, com disputa obrigatória de 1o a 4o lugares.
Artigo 228 – No campeonato por Equipe a forma de emparceiramento será a
seguinte:
A x X
B x Y
C x Z
Artigo 229 – As partidas serão disputadas em melhor de 3 (tres) games de 21
(vinte e um) pontos.
Artigo 230 – A classificação final será de acordo com a soma da pontuação dos 3
(três) campeonatos, conforme a seguinte tabela:
1o lugar..................09 pontos
2o lugar..................07 pontos
3o lugar..................06 pontos
4o lugar..................05 pontos
5o lugar..................04 pontos
6o lugar..................03 pontos
7o lugar..................02 pontos
8o lugar..................01 ponto
Parágrafo Primeiro: No campeonato por equipe a contagem de pontos
será em dobro.
Parágrafo Segundo: Para a classificação final da modalidade, categoria e
sexo serão considerados os pontos da competição individual obtidos pelos 2
(dois) atletas do Município quando classificados até o 8o lugar.
Artigo 231 – Em caso de empate da classificação final da modalidade prevalecerá
a melhor classificação obtida no campeonato por equipes. Caso persistir o empate,
prevalecerá a melhor classificação obtida no torneio de duplas. Persistindo o
empate, prevalecerá a melhor classificação obtida no torneio individual. Em caso de
empate em número de pontos no torneio individual o desempate será pela melhor
classificação dos jogadores.
Artigo 232 – Cada equipe terá 1 (um) capitão, identificado por ocasião da
inscrição. Não comparecendo o capitão da equipe a escalação poderá ser entregue
por um dos atletas, que assinará a súmula como responsável.
Artigo 233– No início dos jogos proceder-se-á ao sorteio de ordem das partidas
constantes das súmulas e ao posicionamento dos atletas (direito e esquerdo) e os
capitães das equipes apresentarão as escalações numeradas e 1 (um) a 3 (três).
Artigo 234 – Recebidas às escalações, os atletas das equipes assinarão as súmulas
no espaço reservado para esse fim.
Artigo 235 – O critério para desempate na fase de classificação será o seguinte:
a) Entre 2 (duas) equipes será decidido pelo confronto direto;
b) Entre 3 (três) ou mais equipes a decisão primeira será pelo maior saldo
de jogos nas partidas realizadas entre si na fase;
c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será
pelo saldo de games nas partidas realizadas entre si na fase;
d) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será
pelo saldo de pontos nas partidas realizadas entre si na fase;
e) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas equipes a decisão será
por sorteio.

