
 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE  BADMINTON – FCB  
 

CARTA CONVITE 

 
SELETIVA GYMNASIADE ESCOLAR – 2021 

 

1 

 

CRONOGRAMA SUMÁRIO 

Inscrições – 06 de junho de 2021 

Sorteio – Dia e Local do Evento 

Jogos – 12 de junho de 2021 

 

Informações Gerais 

Categorias e Modalidades 

Inscrições e Pagamento 

Sorteio e Reunião Técnica 

Organização 

Regras, Regulamento e Taxas 

Cuidados e Protocolo Sanitário 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BADMINTON – FCB, convida todas as entidades de prática 

de Badminton a participarem da Seletiva Estadual da Gymnasiade Escolar 2021 – Modalidade 

Badminton a ser realizada na cidade de Ibirama – SC.  

 
Data: 12 de Junho de 2021  

Horário: a partir das 8:00  

Local: EEB Eliseu Guilherme (Rua Dr. Getúlio Vargas, 1545 – Bela Vista – Ibirama/SC) 

Contato: Pablo Schoeffel (pabloschoeffel@yahoo.com)  

Fone: (47) 99118-7461 

 

 

FINALIDADE  
 

A competição servirá de seletiva estadual para a seletiva nacional da Gymnasíade Escolar 2021, 

que tem por finalidade incentivar, no meio estudantil, a prática desportiva, bem como os benefícios 

educacionais e comportamentais inerentes à atividade, tais quais espírito de equipe, cooperação, 

amizade e disciplina.  

Conforme a Nota Oficial Nº 14/2020, a Seletiva Nacional Gymnasíade Escolar 2021 será realiza 

da no período de 26 de julho a 16 de agosto de 2021,em Aracaju–SE. 
O evento nacional será classificatório para a ISF - Gymnasíade School Summer Games 2021, a 

ser realizado na cidade de Jinjiang China, no período de 16 a 23 de outubro de 2021. 
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CATEGORIAS E MODALIDADES 
 

Conforme Regulamento da Gymnasiade 2021, poderão participar atletas nascidos nos anos de: 
2003 – 2004 – 2005. 
 
A seletiva estadual será realizada em categoria única, somente nas modalidades individuais 
(Feminino e Masculino). 
 
Estarão classificados para representar SC na Seletiva Nacional da Gymnasiade 2021 os 4 (quatro) 
primeiros colocados na seletiva estadual. 

  

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 
 

As inscrições devem ser enviadas pela entidade/unidade de ensino para o e-mail 

arbitragem@badminton.esp.br, contendo as seguintes informações para cada atleta: 

• Nome Completo 

• Nº de R.G 

• Nº de CPF 

• Nome da unidade de ensino (escola) 

• Município 

• Data de Nascimento 

• Sexo 

Data Limite: envio da inscrição até 23h59min do dia 06 de junho de 2021. 

Pagamentos: inscrição gratuita  

 

 

SORTEIO E REUNIÃO TÉCNICA 
 

SORTEIO 
 
Para definição dos cabeças de chave, será utilizado o Ranking Estadual das Categorias Sub19 e 

Sub17, respectivamente.  

O Sorteio dos Jogos será conduzido por um membro responsável da FCB e pelo Diretor de 

Arbitragem e será realizado no dia 12/06/2021 a partir das 07h30min, nas dependências do ginásio, 

junto aos atletas e seus técnicos. 

mailto:arbitragem@badminton.esp.br
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ORGANIZAÇÃO 
 

Organização: Federação Catarinense de Badminton 
 

Organização Local: IBAD - IBIRAMA BADMINTON 

 
Diretores Técnicos: Wilson Domingos e Anderson Andres 
 
Presidente: Edmilson Kaestner 
 
Árbitro Geral: a definir 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 
 

ALOJAMENTO 

NÃO HAVERÁ ALOJAMENTO  

RESTAURANTES  

Maresia Restaurante e Pizzaria - Rua Tiradentes, 324 - Centro 

Restaurante Arca - Rua Hermann Ainchinger, 15 - Centro  

HOSPEDAGEM 

Hotel Soralete - Rua XV de Novembro, 135 - 47 3357-2266 – CONSULTAR VALORES 

 

Premiação e Petecas 

 

PREMIAÇÃO 
Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade; 

Os resultados obtidos serão apenas para uso da FCDE e CBDE utilizarem nas futuras etapas e 

não contarão para o ranking estadual da modalidade. 

PETECAS 
 
Serão usadas petecas de nylon marca YONEX, modelo MAVIS 350 ou outra marca/modelo similar 

disponível. 

 



 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE  BADMINTON – FCB  
 

CARTA CONVITE 

 
SELETIVA GYMNASIADE ESCOLAR – 2021 

 

4 

 

Regras, Regulamento e Taxas 

 

REGULAMENTO 
 
O Torneio seguirá as regras da Badminton World Federation (BWF) e da CBBd, assim como o 

regulamento anual da FCB e da seletiva nacional para a Gymnasiade Escolar 2021. 

TÉCNICOS E REPRESENTANTES 
 
Cada entidade deverá enviar junto com as inscrições os nomes de seus técnicos e representantes. 

Somente os representantes estarão autorizados a dirigir-se à mesa organizadora; 

Os técnicos deverão possuir vigente para estarem autorizados a entrar na quadra e darem 

instruções. Cada entidade poderá inscrever até dois técnicos, dois auxiliares técnicos e dois 

representantes para este Campeonato. 

É obrigatória a apresentação do documento de identificação do CREF à Mesa Organizadora por 

parte dos técnicos credenciados antes do início da competição 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Documentos: Os dirigentes, responsáveis ou atletas inscritos deverão, obrigatoriamente, 

apresentar à Mesa Organizadora a documentação de sua equipe inscrita até as 08h30 da manhã 

do primeiro dia de jogos (caso algum atleta tenha jogo neste período). Se não tiver jogo no período 

ou neste dia, o critério será a apresentação até 30 minutos antes do primeiro jogo, ou ainda optar 

pela apresentação individual em cada jogo. A apresentação da documentação é obrigatória e a 

não apresentação terá caráter desqualificatório (W/O) e o atleta não poderá participar de mais 

nenhum jogo da competição em todas as modalidades/categorias inscritas. Os (as) atletas inscritos 

(as) deverão apresentar documentos que gozem de fé pública em todo território nacional, possuir 

fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas do seu portador, devendo ser apresentado 

na sua forma original. 

A seguir a relação de documentos que podem ser apresentados: 

● Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados-membros    da 
República Federativa do Brasil; 

● Carteira de Identidade Militar; 
● Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal; 
● Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal; 
● Carteira de Trabalho (para maiores de 15 anos completos); 
● Carteirinha da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para todas as idades. 
● CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 
● Certidão de nascimento (temporariamente, para os próximos campeonatos será 

avaliada a possibilidade). 
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Os atletas ou dirigentes que possuírem documentos danificados, e optarem pela apresentação 

destes, somente poderão participar da competição, após autorização expressa da Mesa 

Organizadora ou do Árbitro Geral. Serão aceitas fotocópias autenticadas dos documentos, boletim 

de ocorrência.  

CARACTERIZAÇÃO DE W/O 
Organização Geral da Competição irá conduzir de forma que não haverá complicações.  

UNIFORME 
Os uniformes dos(as) alunos/atletas poderão conter o nome da Instituição de Ensino, nome 

aluno(a)/atleta e da marca esportiva do uniforme. 

 

Cuidados e Protocolo Sanitário 

 

Toda a competição seguirá as normas sanitárias e legislação vigente com relação ao 

distanciamento e cuidados de higiene. Segue em anexo o protocolo de retomada de competições 

da FCB aprovado pela Fesporte.  

Todas as entidades e participantes do evento devem se responsabilizar em cumprir as exigências 

do protocolo e demais exigências da legislação vigente, entre elas: 

- Usar máscara o tempo todo enquanto estiver no local da competição, exceto para 

jogadores durante os jogos; 

- Higienizar os pés ao entrar no ginásio (tapete higienizante); 

- Higienizar as mãos sempre que possível; 

- Manter o distanciamento mínimo de 2m de outras delegações; 

- Aferir a temperatura ao entrar no local do evento; 

- Não frequentar o evento caso esteja com suspeita de COVID-19 ou sintomas de gripe e/ou 

resfriado; 

 

 

Blumenau, 24 de maio de 2021. 

Diretoria da FCB. 


