
CARTA CONVITE/REGULAMENTO

ABERTO DE DUPLAS
“TAÇA SUPER BADMINTON PB”

9ª EDIÇÃO - 2019

JOÃO PESSOA/PB

A Federação de Badminton do Estado da Paraíba - FEBAPB convida todas as Entidades Filiadas
e as federações estaduais que desenvolvem o Badminton a participarem da 9ª Edição do
ABERTO DE DUPLAS, na disputa da “Taça Super Badminton PB”, a ser realizado conforme
dados a seguir:

DATA: 27e 28de abril de 2019 (Sábado e Domingo).
LOCAL: IFPB – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

ENDEREÇO: Av. 1º de Maio, 720 - Jaguaribe/João Pessoa – PB

CRONOGRAMA
Congresso Técnico: 27/04 (sábado) às 08h00min no IFPB

Sábado – 27/04/2019

Início dos Jogos 08:30min
Intervalo 12:00min

Reinício dos Jogos 13:30min
Previsão de Término 18:00min

Domingo – 28/04/2019

Reinício dos Jogos: FINAIS 08:00min
Previsão de Término 12:00min

Cerimônia de Premiação Final dos Jogos



1. Categorias e Modalidades:

Categorias:
SUB - 09: ser menor de 09 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2011);
SUB - 11: ser menor de 11 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2009);
SUB - 13: ser menor de 13 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2007);
SUB - 15: ser menor de 15 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2005);
SUB - 17: ser menor de 17 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2003);
SUB - 19: ser menor de 19 anos, durante o ano todo; (nascidos a partir de 2001);
Principal: ser maior de 15 anos;
Sênior: de 35 a 42 anos em qualquer momento do ano;
Masters: de 43 a 49 em qualquer momento do ano;
Veteranos: de 50 anos em diante;

Modalidades:
Dupla Masculina (DM)
Dupla Feminina (DF)
Dupla Mista (DX)

Observações:
- As regras para a disputa da “TAÇA SUPER BADMINTON PB” estão devidamente formuladas
no item 05 (regulamento) desta carta convite.

2. Premiação:
- Serão premiadas com medalhas as três primeiras duplas colocadas de cada modalidade;

3. Petecas: Serão usadas petecas de Penas da marca Yonex - para a Categoria PRINCIPAL e
peteca de Nylon Mavis 350 para as demais Categorias. Caso haja necessidade, uma segunda
marca e modelo de peteca poderá ser usado.

4. Uniforme: O uso do uniforme das duplas deverá ser exatamente igual, com exceção dos
atletas da categoria Sênior. - Não será permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser
usadas bandanas.

5. Regulamento: O Aberto de Duplas seguirá as seguintes regras:

a) - Cada dupla poderá se inscrever em até três modalidades;

b) – Só serão realizadas as disputas nas modalidades/categorias que contarem um número
mínimo de 2 (duas) Inscrições (duplas), caso não haja inscrições suficientes a FEBAPB poderá
remanejar para uma categoria acima desde que não seja na PRINCIPAL;

c) - Será permitida a inscrição de duplas na categoria imediatamente superior a sua. Ex: um
atleta SUB-15 poderá jogar dupla em sua categoria e também na categoria superior a sua
(SUB-17) com um parceiro da SUB-17 ou com o mesmo parceiro da SUB-15, se optar por jogar
na categoria PRINCIPAL para a disputa da Taça Super Badminton PB, terá que ser também
com o mesmo parceiro;

d) – Uma dupla da categoria SUB-15 só poderá se inscrever na categoria PRINCIPAL se a
mesma dupla tiver sido inscrita em sua categoria (SUB-15) ou na categoria superior a sua



(SUB-17), ou seja: NÃO será permitido jogar apenas na categoria PRINCIPAL todas as duplas
das seguintes categorias: SUB-15, SUB-17, SUB-19, SÊNIOR, MASTERS; e VETERANOS;

e) – “TAÇA SUPER BADMINTON PB”, a FEBAPB lançou a premiação da Taça para a dupla que
conseguir ganhar 04 (quatro) etapas, consecutivos ou não, que teve início no ano de 2012,
valendo somente quando o torneio levar o nome de “ABERTO DE DUPLAS – TAÇA SUPER
BADMINTON PB”;

f) – Serão realizadas quantas etapas forem necessárias, a dupla que ganhar a primeira etapa a
FEBAPB gravará na taça o nome da dupla e o ano da etapa realizada. A primeira dupla que
tiver gravado 04(quatro) nomes com o mesmo parceiro levará a referida taça como
premiação, uma para cada atleta;

g) – fica vetado à inscrição das duplas das categorias SUB-11 e SUB-13 para a disputa na
categoria PRINCIPAL.

6. Sorteio/Tabela: O Sorteio será eletrônico.

7. Técnicos: Somente o técnico estará autorizado a dirigir-se à Mesa Organizadora. O técnico
deverá possuir CREF vigente para estar autorizado a entrar na quadra e dar instruções;
ficando liberadas as duplas da categoria Sênior.

- É OBRIGATÓRIA a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa
Organizadora por parte do técnico credenciado antes do início da competição, bem como a
Carteira de Filiação do Atleta 2019 emitida pela FEBAPB.

8. Árbitro Geral: Francisco Gilvan Menezes Machado
9. Encerramento das Inscrições: 19/04/2019 - (sexta-feira)
10. Divulgação da Lista Parcial de Inscritos: 20/04/2019 – (sábado)
11. Data final para solicitação de correção e retirada de atletas do sorteio: 22/04/2019
12. Data final para Pagamento das Inscrições: 22/04/2019 (segunda-feira)
13. Divulgação da Lista Final de Atletas Inscritos: 23/04/2019 – (terça-feira)
14. Sorteio dos Jogos: 24/04/2019 – (quarta-feira)
15. Publicação das Tabelas: 25/04/2019 – (quinta-feira)

Taxas: Não será concedido qualquer tipo de desconto para atletas menores de 18 anos.

VALOR DA INSCRIÇÃO:
Categoria: JOVEM e SÊNIOR: R$ 50,00 (POR DUPLA)
Categoria: PRINCIPAL: R$ 60,00 (POR DUPLA)
COMBO: (JOVEM + PRINCIPAL: R$ 100,00 POR DUPLA)

- A inscrição deverá ser realizada pelo técnico, ou então pelos próprios atletas quando ele for
da Categoria Sênior com os organizadores da competição em formulário padrão que pode ser
encontrado no site da FEBAPB. Não serão aceitas inscrições que estiverem fora da data
limite.

Observações:
- A(s) ficha(s) de inscrições deverão ser enviadas para o e-mail franklin@febapb.com.br. É
obrigação do solicitante checar se a(s) Ficha(s) foram recebidas.

mailto:franklin@febapb.com.br


- Não serão aceitas inscrições em formulários diferentes do padrão estipulado pela FEBAPB.
- Não serão aceitas inscrições fora do prazo limite, descrito no item 09 desta Carta Convite.
- Não serão aceitas inscrições em aberto nas Duplas.

16. Pagamentos:
- Os pagamentos deverão ser efetuados via Depósito Bancário Identificado na conta:

FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAÍBA
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0037 – Operação: 013
Conta: 10.861-1

- O Técnico deverá enviar a relação de inscrição das duplas para a FEBAPB através do e-mail
franklin@febapb.com.br

- A dupla que não tiverem confirmações da Taxa de Inscrição enviadas para a FEBAPB até dia
22/04/2019 não poderão participar da competição, sendo seus nomes excluídos, inclusive
dos sorteios das chaves.

Francisco Gilvan Menezes Machado
Diretoria Técnica FEBAPB

CREF 000403-G/PB

Franklin Keill Batista Martins
Presidente FEBAPB

APOIO:
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