V Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte – JUVERNS

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO BADMINTON
1. A competição de Badminton dos JUVERNS 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 Unidade de ensino poderá inscrever até 06 (seis) alunos-atletas feminino e 06
(seis) alunos-atletas masculino, e somente 01 (um) técnico para ambos os gêneros.
3. Os alunos-atletas inscritos poderão participar dos JUVERNS 2016 somente na
modalidade de SIMPLES, classificando-se os 02 (dois) melhores colocados por gênero,
na categoria de 12 a 14 anos. Os atletas classificados participarão da etapa nacional
dos Jogos Escolares da Juventude, conforme descrição abaixo:
3.1. Simples Masculina (SM) – 02 vagas;
3.2. Simples Feminina (SF) – 02 vagas;
3.3. Dupla Masculina (DM) – 01 dupla;
3.4. Dupla Feminina (DF) – 01 dupla;
3.5. Duplas Mistas (DX) – 02 duplas
4. O aluno-atleta deverá comparecer ao local da competição com antecedência e
devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do início de cada
jogo, deverá apresentar seu RG à mesa de controle da arbitragem.
5. A competição obedecerá aos sistemas de disputas apresentados a seguir:
5.1. Para todos os torneios os Cabeças-de-Chave/Grupo serão definidos com
base no Ranking da FNBd das categorias Sub-15 e Sub-13, necessariamente nesta
ordem, válido na data do primeiro dia do mês da competição.
5.1.1. O 1º aluno-atleta/dupla melhor ranqueado será alocado na posição
nº 1, o 2º aluno-atleta/dupla melhor ranqueado será alocado na posição
nº 2, e assim por diante.
5.1.2. Se 02 ou mais alunos-atletas/duplas tiverem o mesmo ranking, um
sorteio definirá a posição dos alunos-atletas/duplas nos grupos.
5.1.3. Nos torneios individuais será alocado 01 (um) Cabeça-de-Chave
para cada grupo, desde que o aluno-atleta esteja Ranqueado no Ranking
da FNBd. Caso não haja mais alunos-atletas ranqueados para alocação
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de

Cabeça-de-Chave,

estas

posições

serão

disponibilizadas para o sorteio.
5.1.4. Todos os alunos-atletas remanescentes irão para o sorteio.
5.1.5. Os grupos/chaves serão definidos no Congresso Técnico da
competição.
5.2. Os Jogos serão disputados em melhor de 03(três) sets de 21 pontos cada
5.2.1 Os Torneios Individuais obedecerão aos seguintes procedimentos:
- Serão disputados em grupos na Fase Classificatória e eliminatória
simples nas fases subsequentes.
6. Os casos omissos serão resolvidos pela CCO.

