
 

 

XVIII – DA MODALIDADE DE BADMINTON  

 

Artigo 52 – A modalidade será disputada na seguinte sequência:  

1. Equipes;  

2. Dupla Masculina 

3. Dupla Feminina  

4. Individual  

 

Parágrafo Primeiro – Cada município deverá contar com o mínimo de 2 (dois) atletas, devidamente 

uniformizados de acordo com o artigo 33 e a regra da modalidade. 

 

Parágrafo Segundo – O município poderá escolher dentro da categoria na qual está inscrito, as 

competições que o mesmo irá participar 

 

Parágrafo Terceiro – A sequência prevista neste artigo não predispõe o encerramento de uma das 

etapas para o início de outra.  

 

 

Artigo 53 – 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 54 – 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 55 – No campeonato por Equipe a forma de emparceiramento será a seguinte:  

A x X (simples x simples) 

B x Y (dupla x dupla) 

C x Z (simples x simples) 

 

Artigo 56 – As partidas serão disputadas em melhor de 3 (três) games de 21 (vinte e um) pontos.  

 

Artigo 57 – 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, no individual 

obtidos pelos 2 (dois) atletas do Município quando classificados até o 8º lugar, na dupla masculina, 

dupla feminina e dupla mista do Município, quando classificados até o 8º lugar. 

 

Parágrafo Segundo: Para a classificação final da modalidade, categoria e sexo serão considerados os 

pontos da competição: por equipe, dupla mista, dupla masculina, dupla feminina  e individual. 

 

Artigo 58 – Em caso de empate da classificação final da modalidade prevalecerá : 

a) a melhor classificação obtida no campeonato por equipes; 

 

b) Persistindo o empate, prevalecerá a melhor classificação obtida no torneio de dupla masculina; 

 

c) Persistindo o empate, prevalecerá a melhor classificação obtida no torneio de dupla feminina; 

 

d) Em caso de empate em número de pontos, o desempate será pela melhor classificação dos 

jogadores no individual 

 

Artigo 59 – 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 60 – 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 61 – Recebidas às escalações, os atletas das equipes assinarão as súmulas no espaço 

reservado para esse fim.  

 

Artigo 62 – 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 vitórias 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.  
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