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Data:  
 

 17 de Setembro de 2022 – Campeonato por Equipes Badminton 
 

Horário:  
 

 8:00 hs. Reunião técnica e divisão das equipes  
 9:00 hs. Início dos jogos 
 

Local:  
 

Nippon Country Club – Ginásio Poliesportivo II  
Estrada dos Vados, 260 – Bairro Fontes – Arujá – SP  
Site: http://www.nipponcountryclub.com.br  
 

Categorias:  
 

 Iniciante (Joga Badminton entre 1 a 2 anos e não participa de 
campeonatos da Federação) 

o Jovens- de 11 até 17 anos  
 IJ – Iniciante Jovem 

o (IA) Aberto a partir de 18 anos 
 IA – Iniciante Adulto 

 
 Intermediário /Avançado (Participa de campeonatos da Federação ou 

Joga Badminton a mais de 2 anos ) 
o Jovens1- até 12 anos 

 J1 – Jovem 1 
o Jovens2- de 13 anos até 21 anos 

 J2 - Jovem 2 
o Adulto – Acima de 21 anos 

 A – Adulto Nivel A 
 B – Adulto Nivel B 
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Formato Inscrições: 
 

As entidades devem enviar as inscrições dos atletas informando, 
conforme modelo do Formulário de inscrição. 

- Categoria 
- Nome Completo 
- Data de Nascimento 
 
Ex: 
 

 INICIANTES 
n Cat Nome Data Nascimento 
1 IJ Mariana Sato 12/06/2010 
2 IA Luiz Koga 16/05/1989 
3 IA Fabio Souza 04/03/1995 
4 IA Marcelo Takara 26/11/1999 

5 IJ 
Akemi 

Tamashiro 05/03/2009 

       

     

 INTERMEDIARIO / AVANÇADO 

n Cat Nome Data Nascimento 
1 AB Luiz Onaga 26/10/1997 

2 J2 
Matheus da 

Silva 20/02/2005 
3 J1 Marcos Ono 20/04/2012 
4 AB Claudio Saito 04/11/1995 
5 AB Cintia Saito 09/04/1998 

6 J2 
Fabiana 
Kohama 12/06/2001 

7 AA Maria Souza 13/09/1988 

       
 

Equipes: 
 As equipes serão formadas pela comissão organizadora mesclando os 
atletas das entidades, de forma a equilibrar as forças das equipes conforme 
as categorias dos atletas e idade. 
 A quantidade de equipes e de atletas em cada equipe vai depender do 
número de inscritos (o ideal é que cada equipe tenha no mínimo 3 atletas 
iniciantes e 3 avançados). 
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Um atleta AJ1 poderá jogar tanto no grupo de Iniciantes como no 
grupo de Avançados. 
 

Ex: 
Equipe1 
 -(IJ) Junior (BunkaSBC) 
 -(IA) Paulo  (Nippon) 
 -(IA) Maria (Acenbo) 
 -(AA) Rodrigo (Itapeti) 
 -(AS) Luiza (Orion) 
 -(AJ2) Carla (Bunkyo) 
Equipe2 
 -(IJ) Rubens (BunkaSBC) 
 -(IA) Marisa  (Nippon) 
 -(IA) Renata (Acenbo) 
 -(AA) Amanda (Itapeti) 
 -(AS) Fabio (Orion) 
 -(AS) Suzy (Bunkyo) 

 
Sistema de pontuação:  
 
 Será no sistema de 3 games de 21 pontos.  
 
*** Por ser uma atividade de apenas 1 (um) dia, caso haja uma grande 
quantidade de atletas, os jogos iniciais poderão ser de 3 games de 15 pontos.  
 
Jogos: 
 
 As equipes irão se enfrentar em jogos de dupla, onde no primeiro 
jogo deverão se enfrentar os atletas iniciantes de uma equipe contra os 
atletas iniciantes da outra equipe. E no segundo jogo será a vez dos atletas 
avançados. (Dependendo da quantidade de inscritos de cada categoria, o 
formato dos jogos pode mudar um pouco). 
 Cada Jogo será disputado no sistema de 3 Sets, sendo que a cada 
troca de Set um ou os dois (dependendo do número de pessoas na equipe) 
atletas da equipe devem ser substituído, fazendo com que todos tenham que 
jogar. 
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Ex: 
 

Primeiro Jogo:      
Equipe 1 1 Set Equipe 2 
(IJ) Junior (BunkaSBC) 

21 X 19 
(IJ) Rubens (BunkaSBC) 

(IA) Paulo  (Nippon) (IA) Marisa  (Nippon) 

  2 Set   

(IJ) Junior (BunkaSBC) 
21 X 15 

(IA) Renata (Acenbo) 
(IA) Maria (Acenbo) (IA) Marisa  (Nippon) 
     

Segundo Jogo:      
Equipe 1 1 Set Equipe 2 

(AA) Rodrigo (Itapeti) 
19 X 21 

(AA) Amanda (Itapeti) 
(AS) Luiza (Orion) (AS) Fabio (Orion) 

  2 Set   

(AA) Rodrigo (Itapeti) 
23 X 21 

(AS) Fabio (Orion) 
(AJ2) Carla (Bunkyo) (AS) Suzy (Bunkyo) 

  3 Set   

(AS) Luiza (Orion) 
15 X 21 

(AA) Amanda (Itapeti) 
(AJ2) Carla (Bunkyo) (AS) Suzy (Bunkyo) 
 
No primeiro jogo a equipe 1 ganhou e no segundo jogo a equipe 2 ganhou, 
mas pelo Critério de desempate do número de Sets a equipe 1 foi a 
Vencedora. 
 
Premiação:  
 

Serão premiados com medalhas, as três primeiras equipes.  
 

Petecas:  
 

Serão utilizadas petecas de nylon Yonex Mavis 350 em todas as 
categorias.  
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Taxa das inscrições:  
 

 R$ 25,00 por atleta 
 

Inscrições:  
 

Enviar ficha de inscrição no formato de Excel e comprovante de 
pagamento para o WhatsApp (11) 99635-1939 
 

Data limite das inscrições:  
 

Dia 5 de Setembro às 23:59 hs.  
As inscrições recebidas após essa data/horário, não serão aceitas.  
 

Pagamento das inscrições:  
 

Banco PicPay  
Agência: 0001  
C/C: 61581105-1 
Favorecido: Sérgio Massaru Niigaki 
CPF: 315.546.488-74 
 
Pix Telefone: (11)99635-1939 
 

O valor das inscrições deverá ser depositado impreterivelmente até o dia 09 
de Setembro de 2022.  
 
Caso não seja feito até essa data, poderá haver o cancelamento da(s) 
inscrição(ões).  
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Regras Gerais do Campeonato:  

1. Qualquer atleta, federado ou não federado, pode participar do 
campeonato.  

2. As inscrições devem ser feita na sua faixa etária e categoria:  

3. O(s) atleta(s) inscrito(s) no campeonato que não comparecer(em) 
por problemas de saúde, deverá(ão) apresentar um atestado médico 
ou comprovante de não comparecimento. O mesmo pode ser 
entregue pelo representante da entidade ou enviado via whatsapp ou 
e-mail até o início do campeonato. Caso não haja comprovação da 
ausência no campeonato, será cobrado o valor de R$ 100,00 (Cem 
Reais) pelo WO, da entidade ao qual o atleta pertence.  

4. Após a liberação da lista de inscritos, não será permitida a 
alteração de modalidade ou categoria. Somente alterações de erros de 
informação ou por parte da organização.  

5. Nas inscrições, no(s) campo(s) Jogador(a) deverá ser informado o 
nome/sobrenome do(s) atleta(s), ano de nascimento e clube/entidade 
a que pertence(m).  

 
 
 
Sérgio Massaru Niigaki 
Departamento de Badminton  
Nippon Country Club 

 


