JOGOS ESTUDANTIS DO RIO DE JANEIRO
REGULAMENTO ESPECÍFICO – BADMINTON
CAPÍTULO I - Das Regras
Art 1° - A competição de Badminton será regida por este regulamento e pelas regras
em vigência na Confederação Brasileira de Badminton, observando-se as
adaptações deste Regulamento.
CAPITULO II - Do Número de Atletas
Art 2° - Cada Unidade Escolar poderá inscrever até 08 (oito) atletas por gênero e
categoria
Art. 3º - - A inscrição deverá ser entregue numa ficha nominal da modalidade para
cada categoria e gênero, devidamente preenchida e assinada pela direção da
Unidade Escolar e responsável técnico.
CAPÍTULO III- Participantes
Art 4° - Cada aluno-atleta poderá participar da competição individual, de acordo com
as idades: Categorias A (12 a 14 anos) e Categoria B (15 a 17 anos).
CAPÍTULO IV- Forma de Disputa
Art 5° - O sistema de disputa do torneio será determinado no Congresso Técnico, de
acordo com o número de atletas inscritos por gênero e categoria.
CAPÍTULO V - Uniformes
Art 6° - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, o Regulamento
Geral e aos seguintes critérios:
Art 7° - Camisas (exceto regata), calção ou short, meia e tênis. As meninas podem
usar saia.
Art 8° - Na camisa deve ter o nome da instituição de ensino e do município.
Parágrafo único – O professor/técnico deve estar vestido adequadamente.
Recomenda-se o uso de: camisa/camiseta, exceto regata (entende-se como
regata as camisetas cavadas nas laterais), calção ou short, meias e tênis. Roupas
inadequadas como jeans, chinelos, sandálias e shorts de praia/bermudas (altura
abaixo do joelho).
CAPITULO VI - Do Material

Art 9° - As Unidades Escolares inscritas serão responsáveis pelo material de jogo de
seus atletas.
Art 10° - Os materiais de jogo são de uso pessoal e não poderão ser
compartilhados.
CAPÍTULO VII - Contagem de Pontos
Para cada uma das 2 modalidades de disputa – individual.
COLOCAÇÃO
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CAPÍTULO VIII - Participação:
Art 11° - Os alunos-atletas inscritos, de acordo com seu gênero, participarão dos
torneios a seguir: Simples Masculina (SM) ou Simples Feminina (SF);
CAPÍTULO IX - Premiação
Art 12° - Serão premiados com medalhas alusivas aos jogos os atletas que
obtiverem as 03 (três) primeiras colocações em cada modalidade de disputa por
categoria e gênero;
Art 13° - Serão oferecidos troféus de posse definitiva as 03 (três) Unidades
Escolares melhores classificadas, em cada categoria e gênero.
CAPÍTULO X - Disposições Gerais
Art 14° - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Badminton com
anuência da Gerência da Competição.

