REGULAMENTO DO BADMINTON
1 - A competição de Badminton será realizada de acordo com as Regras Oficiais da Federação Mundial
de Badminton (BWF), reconhecidas pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), salvo o
estabelecido neste Regulamento e no Regulamento Geral.
2 - A competição de Badminton será realizada para as categorias “INFANTIL” – Nascidos a partir de
2006, “INFANTO” – Nascidos a partir do ano de 2003 E “JUVENIL” – Nascidos a partir do ano de 2000,
nos gêneros masculino e feminino, conforme regulamento Geral dos Jogos TV SERGIPE.
3 - É livre a inscrição de alunos/atletas, por categoria e gênero para representar a Instituição de Ensino
4 - O aluno/atleta somente poderá participar em uma categoria de competição, devendo manter-se na
mesma para a disputa individual e duplas, podendo ser inscrito em até 03 (três) Torneios ( Individual,
dupla e dupla mista )
5 - Os professores/técnicos das equipesdeverão se apresentar, obrigatoriamente, 15min antes do início
dotorneio, com seus alunos/atletas, para a devida conferência junto à mesa de arbitragem.
5.1 - A equipe que comparecer sem um professor/técnico no horário previsto para o início da
competição não participará dos jogos.
5.2-O aluno/atleta que confirmar a sua participação no jogo e não estiver presente no momento da
chamada para acesso à área de competição, estará automaticamente eliminado do mesmo.
6 - O aluno/atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente
uniformizado:
6.1 - Feminino – camisa que poderá ser de qualquer cor, short ou saia, tênis e meias.
6.2 –Masculino– camisa que poderá ser de qualquer cor, short, tênis e meias.
6.3 - A ausência do uniforme impedirá a participação do aluno/atleta na competição.
6.4 - Não será permitido o uso de bonés, bermudas e calças compridas. O uso de bandanas esta
liberado.
7 - A competição de Badminton será realizada com os seguintes torneios:
7.1 - Simples (SM/SF);
7.2 - Dupla Masculina (DM);
7.3 - Dupla Feminina (DF);
7.4 - Dupla Mista (DX).
8 - Os Torneios Individuais serão realizados obedecendo aos seguintes critérios:
8.1 -O Sistema de Disputa dependerá do número de alunos/atletas inscritos na competição;
8.2 –A disputa do 1º e 2º lugar de cada categoria, será realizada em melhor de 03 (três) sets de 21
(Vinte e hum pontos).
9 - Os Torneios de Duplas serão realizados obedecendo aos seguintes critérios:
9.1 -O Sistema de Disputa dependerá do número de alunos/atletas inscritos na competição;
9.2 –A disputa do 1º e 2º lugar de cada categoria, será realizada em melhor de 03 (três) sets de 21
(Vinte e hum pontos).
10 - Nos torneios serão utilizadas petecas de nylon.
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11 - Será realizada uma Reunião Técnica, com os representantes das equipes participantes para tratar
de assuntos ligados à competição, além de outros assuntos correlatos.
12 - Os critérios para desempate, quando necessário, será usado pela BWF (Federação Mundial de
BADMINTON)
12.1- Confronto direto
12.2- Número de games vencidos
12.3- Pontos averege
12.4- Sorteio público

13 - Da premiação:
13.1- Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados cada modalidade e categoria, sendo
que não haverá disputa de 3º e 4º, premiando-os com bronze os respectivos.
13.2- Serão premiadas com troféus as escolas campeãs em cada categoria, somando-se os pontos em
todas as modalidades e seguindo as pontuações a baixo:
a) Campeão- 100 pontos
b) Vice-campeão- 80 pontos
c) 3º lugar- 40 pontos
d) do 5º ao 8º lugar- 20 pontos
e) do 9º ao 16º lugar- 10 pontos
f) do 17º ao 32º lugar- 5 pontos
g) do 32º ao 64º lugar- 2 pontos
h) do 65º ao 128º lugar- 1 ponto

13.3- Será premiada com troféu a escola campeã geral do Badminton, independente das categorias,
somando-se o número de medalhas de ouro, prata e bronze de acordo com o Regulamento Geral dos
Jogos Escolares 2017.

14 - Os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento.
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