REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BADMINTON
1. A competição de Badminton do XXXIII Nordestão Salesiano será realizada de
acordo com as Regras da Federação Mundial de Badminton (BWF) e da
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), salvo o estabelecido neste
Regulamento.
2. Cada Instituição de Ensino poderá inscrever até 04 (quatro) alunos-atletas feminino
e 04 (quatro) alunos-atletas masculino, e somente 01 (um) técnico para ambos os
gêneros.
2.1 As categorias que serão agraciadas são:
Sub 14

Nascidos em 06/05/04

Sub 17

Nascidos em 03/02/01

3. Os alunos-atletas inscritos poderão participar dos torneios a seguir:
3.1. Simples Masculina (SM) – 04 vagas;
3.2. Simples Feminina (SF) – 04 vagas;
3.3 Dupla Masculina (DM) – 02 duplas;
3.3 Dupla Feminina (DF) – 02 duplas;
3.4 Dupla Mista (DMI) – 02 duplas.
4. O aluno-atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência com
30 minutos e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada jogo, deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem e estar
acompanhado por seu técnico (também portando sua credencial).
5. A competição obedecerá aos sistemas de disputas apresentados a seguir:
5.1. As chaves serão sorteadas na Reunião Técnica da competição.
5.2. Os jogos serão disputados em melhor de 02 sets vencedores de 21 pontos cada.
5.3. Caso o número de inscritos seja inferior a 16, teremos as seguintes formas de
disputa: 5.3.1. Até 4 inscritos: Sistema de rodízio em um turno. A classificação final
será efetuada pela pontuação dos alunos-atletas ao final do turno.
5.3.2. De 05 a 08 inscritos:

Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A e B) disputados
pelo sistema de rodízio em um turno. O 2 primeiros cabeças de chave serão
separados, um em cada grupo e os demais sorteados.
OBS: Classificam-se o 1º e o 2º lugar de cada grupo para a Fase Eliminatória onde as
semifinais serão disputadas conforme segue:
1 - 1º Grupo A X 2º Grupo B
2 - 1º Grupo B X 2º Grupo A
A Fase Final: Será disputada conforme segue:
3 - Perd. Jogo 1 X Perd. Jogo 2
Decisão de 3º e 4º lugares
4 Venc. Jogo 1 X Venc. Jogo 2
Decisão de 1º e 2º lugares
5.3.3. De 09 a 15 inscritos:
Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 04 grupos (A, B, C e D),
disputados pelo sistema de rodízio em um turno. Os 2 primeiros cabeças de chave
serão alocados nos grupos A e B.
OBS: Classifica-se o 1º colocado aluno/atleta de cada grupo para a fase seguinte.
Fase Semifinal: O vencedor do Grupo A jogará contra o Vencedor do Grupo D e o
Vencedor do Grupo B jogará contra o Vencedor do Grupo C.
Os vencedores disputarão a Final e os perdedores da fase semifinal são consagrados
3º lugares.
5.7. O sistema de classificação, para as Fases Classificatórias, adotado será:
5.7.1. A classificação nos grupos será estabelecida pelo número de partidas ganhas.
5.7.2. Se 02 (dois) alunos-atletas tiverem ganhado o mesmo número de partidas, o
vencedor da partida entre ele terá classificação mais alta.
5.7.3. Se 03 (três) ou mais alunos-atletas tiverem ganhado o mesmo número de
partidas, a classificação será definida pela diferença entre o total de games ganhos e
o total de games perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais alta. Se
ainda assim, 02 (dois) alunos-atletas estiverem em situação de empate, o vencedor da
partida entre eles terá classificação mais alta.
5.7.4. Se 03 (três) ou mais alunos-atletas tiverem ganhado o mesmo número de
partidas e estiverem iguais na diferença entre o total de games ganhos e o total de
games perdidos, a classificação será estabelecida pela diferença entre o total de
pontos ganhos e o total de pontos perdidos, com a maior diferença tendo a
classificação mais alta.
5.7.4.1. Se ainda assim 02 (dois) alunos-atletas estiverem em situação de empate, o
vencedor da partida entre eles terá classificação mais alta.
5.7.4.2. Se 03 (três) ou mais alunos-atletas ainda estiverem em situação de empate,
então a classificação entre eles será definida por sorteio.
5.8. Se doença, contusão, desqualificação ou outro impedimento inevitável impedem
um aluno-atleta de completar todos os jogos da Fase Classificatória, todos os

resultados daquele aluno atleta serão desconsiderados (sem efeito). Desistência
durante uma partida será considerado como impedimento de completar todos os jogos
da fase Classificatória.
6. Uniforme:
6.1. Todos os atletas deverão jogar com camisa/camiseta (exceto regata – entende se
como regata camisetas cavadas nas laterais, camisetas sem manga são autorizadas),
calção ou short, meia e tênis. Meninas poderão usar saias.
6.1.2. Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho para baixo) e
calças compridas. Podem ser usadas bandanas.
7. Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon aprovada pela BWF.
8. Nas premiações serão concedidas medalhas para as colocações de 1º ao 3º lugar
em cada modalidade disputada.
9. A Reunião Técnica com os representantes das equipes participantes tratará
exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais,
ratificação de inscrições, aferição de implementos, além de outros assuntos correlatos.
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Modalidade, ouvida a
Coordenação Técnica, com a anuência da Gerência de Esporte, não podendo essas
resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.
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