REGULAMENTO ESPECÍFICO BADMINTON
CATEGORIA INFANTIL E INFANTO
(12 A 14 ANOS / 15 A 17 ANOS)

INFANTIL E INFANTO
A competição de Badminton dos JEM’S 2019 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.
Art.1. Cada Município poderá inscrever:
No INFANTIL (12 a 14 anos) até 02 (dois) alunos-atletas feminino e 02 (dois)
alunos-atletas masculino, e somente 01 (um) técnico para ambos os gêneros.
a) Os alunos-atletas inscritos nesta categoria poderão participar dos torneios a seguir:
Simples Masculino (SM) – 02 vagas;
Simples Feminino (SF) – 02 vagas;
Dupla Masculino (DM) – 01 dupla;
Dupla Feminina (DF) – 01 dupla;
Dupla Mista (DX) – 02 duplas.
No INFANTO (15 a 17 anos) 1 (um) aluno- atleta feminino e 1 (um ) alunoatleta masculino,e somente 1 (um) técnico para ambos os gêneros.
a) Os alunos-atletas inscritos nesta categoria poderão participar dos torneios a seguir:
Simples Masculino (SM) – 01 vaga;
Simples Feminino (SF) – 01 vaga;
Dupla Mista (DX) – 01 dupla.
Parágrafo Primeiro: Todo aluno-atleta inscrito em simples estará também
inscrito em duplas, a menos que declare oficialmente a sua não participação nas
modalidades de duplas.
Parágrafo Segundo: Em Caso de Divergências entre o Regulamento geral e
Específico do Badminton em relação ao quantitativo de alunos a serem inscritos, deverá
ser seguido o REGULAMENTO GERAL DOS JEM’s 2019.
Parágrafo Terceiro: Os alunos que representarão o Maranhão nos Jogos
Escolares da Juventude Na categoria Infantil será o campeão e vice das categorias
simples masculino e simples feminino. No Infanto será apenas o campeão da simples
masculina e simples feminina.
Parágrafo Quarto: A Escolha do Técnico para Representar o Maranhão Nos
Jogos Escolares da Juventude será com Base nos Resultados Obtidos por escola (maior
número de medalhas de Ouro na categoria simples masculina e feminina). Em Caso de
Empate entre dois ou mais técnicos será dado prioridade ao técnico que nunca
participou da etapa nacional. Persistindo o empate o critério a ser adotado será o técnico
que teve a aluna medalhista de ouro na categoria simples feminina.

Capitulo II
Das Regionais
Art.2. Cada Município poderá inscrever apenas o campeão e vice da simples
masculinas e femininas dos seus respectivos jogos na categoria INFANTIL, incluindo o
município sede da etapa regional que não poderá dobrar o quantitativo de inscritos:
Art.3. Cada Município poderá inscrever apenas o campeão da Simples
Masculina e Feminina dos seus respectivos jogos na categoria INFANTO, incluindo o
município sede da etapa regional que não poderá dobrar o quantitativo de inscritos:
Parágrafo Primeiro: Os alunos-atletas inscritos poderão participar dos torneios
a seguir:
INFANTO:
Simples Masculino (SM) – 01 vaga;
Simples Feminino (SF) – 01 vaga;
Dupla Mista (DX) – 01 dupla.
INFANTIL:
Simples Masculino (SM) – 02 vagas;
Simples Feminino (SF) – 02 vagas;
Dupla Masculino (DM) – 01 dupla;
Dupla Feminina ( DF) – 01 dupla;
Dupla Mista (DX) – 02 duplas.
Parágrafo Segundo: Nesta fase, serão classificados para a Fase Final do JEM’s
2019 de acordo com o quadro acima descrito.

Capitulo III
Disposições Gerais
Art.4. O aluno-atleta deverá comparecer ao local da competição com
antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
inicio de cada jogo, deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem e estar
acompanhado por seu técnico (também portando sua credencial).
Art. 5. A competição obedecerá aos sistemas de disputa apresentados a seguir:
5.1. O Sistema de disputa será nas 5 modalidades (Infantil) e 3 modalidades
(Infanto) no sistema de eliminatória simples somente se o número de inscritos for
superior a 16 atletas.
5.2. Para todas as modalidades os Cabeças de Chave serão definidos com base
no ranking dos 4 primeiros colocados nos Jogos Escolares Maranhenses do ano anterior,
seguidos dos 4 melhores colocados no Ranking Nacional da Categoria
Sub17(INFANTO), e SUB 15 (INFANTIL) necessariamente nesta ordem. O ranking
nacional considerado será o RK52 válido na data do primeiro dia do mês da competição.

5.2.1. O 1º aluno/dupla melhor ranqueado será alocado na posição nº 1, o 2º aluno/dupla
melhor ranqueado será alocado na posição nº 2, e assim por diante.
5.2.2. Se 2 (dois) ou mais alunos/duplas tiverem o mesmo ranking, aquele que disputou
mais etapas será o melhor classificado, caso mantenham-se empatados um sorteio
definirá a posição dos alunos/duplas nas chaves.
5.2.3. A quantidade e posicionamento das cabeças de chave obedecerão aos critérios:
De 12 a 16 jogadores: 4 cabeças de chave;
De 06 a 08 jogadores: 2 cabeças de chave;
De 02 a 05 jogadores: 1 cabeças de chave;
Caso não haja mais alunos ranqueados para alocação nas posições de cabeça de chave,
estas posições serão disponibilizadas para o sorteio.
5.2.4. Apesar dos JEM’s 2019 ser uma competição entre escolas, e respeitando o que
preconiza a CBBd e suas competições Nacionais e Regionais. Todas as Duplas dos
JEM’s 2019 Já Deverão vir formadas das regionais mesmo que de escolas diferentes ou
municípios diferentes. Todos os alunos/duplas remanescentes irão para o sorteio.
5.2.5. As chaves serão sorteadas na reunião técnica da competição usando-se o
programa Badminton Tournament Planner aprovado pela BWF.
5.3. Os jogos serão disputados em melhor de 03( três ) sets de 21(vinte e um ) pontos
em Todas as Fases dos JEM’s 2019
5.4. Não Haverá disputa de 3º lugares seguindo o que preconiza a CBBd em suas
Competições Nacionais e Regionais.
5.5. Categoria de 9 a 16 inscritos: Serão divididos em 04 grupos de 04 atletas, conforme
o item 5.6.3.
5.6. Caso o numero de inscritos seja inferior a 16, teremos as seguintes formas de
disputa:
5.6.1. Até 4 inscritos: Formula de disputa para simples e duplas (Masculina, Feminina
e Mista)
Sistema de rodízio em um turno. A classificação final será efetuada pela pontuação dos
alunos ao final do turno.
5.6.2. De 05 a 08 inscritos: Formula de disputa para simples e duplas (Masculina,
Feminina e Mista)
Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 02 grupos (A e B) disputados
pelo sistema de rodízio em um turno. O 2 primeiros cabeças de chave serão separados,
um em cada grupo e os demais sorteados.
OBS: Classificam-se o 1º e o 2º lugar de cada grupo para a Fase Eliminatória onde as
semifinais serão disputadas conforme segue:
Jogo

Equipe X Equipe

1
2

1º Grupo A X 2º Grupo B
1º Grupo B X 2º Grupo A

A Fase Final: Será disputada conforme segue:
Jogo Equipe X Equipe
3
Venc. Jogo 1 X Venc. Jogo 2

Observação
Decisão de 1º e 2º lugares

5.6.3. De 09 a 15 inscritos:
Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 04 grupos (A,B,C e D),
disputados pelo sistema de rodízio em um turno. Os 4 cabeças de chave serão alocados
nos grupos A, B, C e D.
Parágrafo Quarto: 09 a 16 inscritos: Formula de disputa para simples e duplas
(Masculina, Feminina e Mista)
Fase Classificatória: Os concorrentes serão divididos em 04 grupos (A,B,C,D),
disputados pelo sistema de rodízio em um turno. Os grupos serão assim constituídos:
GRUPOS
EQUIPES

A
1
8
9
16

B
2
7
10
15

C
3
6
11
14

D
4
5
12
13

OBS: Classificam-se o 1º de cada grupo para a fase SEMIFINAL se houver até 11
inscritos, em caso de 12 a 16 inscritos classifica-se o 1º e 2º Lugar de cada grupo para a
fase de QUARTAS DE FINAL.
Quartas de Finais:
Jogo
1
2
3
4

Equipe
1º Grupo A
1º Grupo B
1º Grupo C
1º Grupo D

X
X
X
X
X

Equipe
2º Grupo D
2º Grupo C
2º Grupo B
1º Grupo A

Equipe
VENC. JOGO 01
VENC. JOGO 02

X
X
X

Equipe
VENC. JOGO 03
VENC. JOGO 04

Fase Semifinal:
Jogo
5
6
Fase Final:
Jogo
7

6. Uniforme:

Equipe
X
Vencedor Jogo 5 X

Equipe
Vencedor Jogo 6

Decisão 1º/2º lugares

6.1. Os alunos que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos pelo
regulamento geral e pelo contido no item 6 e subitens, não serão impedidos de competir
no seu 1º dia de participação e terão relatório encaminhado à CDE. A partir do seu 2º
dia de participação, os alunos que não adequarem seus uniformes ao exigido por este
regulamento serão impedidos de participar da competição.
6.2. Todos os alunos deverão jogar com camisa/camiseta (exceto regata – entende se
como regata camisetas cavadas nas laterais, camisetas sem manga são autorizadas),
calção ou short, meia e tênis. Meninas poderão usar saias.
6.2.1. As camisas/camisetas deverão ter uma cor predominante.
6.2.2. Não será permitido o uso de bonés, bermudas (altura joelho para baixo) e calças
compridas. Podem ser usadas bandanas.
6.3. No torneio de duplas os alunos-atletas utilizarão os uniformes de suas instituições
de ensino, mesmo que diferentes uns dos outros.
6.4. Não serão permitidas inserções da logomarca das dos Jogos Escolares Maranhenses
- JEM’S 2019 nos uniformes esportivos (agasalhos, camisas, camisetas, macaquinhos,
calções, shorts, bermudas, sungas, toucas, judogis, doboks, maiôs, collants), uniformes
formais e informais, e acessórios (bonés, meias, óculos, toalhas, mochilas, squeezes, e
outros).
6.5. Obrigatoriamente deverão constar nos uniformes de competições (camisas,
camisetas, macaquinhos) o nome da instituição de ensino ou Logomarca da Instituição,
cidade e unidade da federação do atleta (podendo ser a sigla ou o nome completo).
7. Nos torneios serão utilizadas petecas de pena e/ou sintéticas aprovadas pela CBBd
/BWF.
8. Nas premiações serão concedidas medalhas para as colocações de 1º ao 3º lugar em
cada modalidade disputada.
9. A Reunião Técnica com os representantes das equipes participantes tratará
exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, ratificação
de inscrições, aferição de implementos, além de outros assuntos correlatos.
10. A programação do Badminton será a apresentada a seguir, tendo a ordem dos jogos
divulgada após a Reunião Técnica da modalidade:
1º Dia: Manhã / Tarde
2º Dia: Manhã / Tarde
11. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição e
categorias, deverá obedecer ao regulamento geral dos JEM’S 2019.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade, com a
anuência da Direção Técnica dos JEM’S 2019, não podendo essas resoluções contrariar
as regras oficiais e o regulamento geral.

