4

Badmínton (Individual)
4.1 Escalões: Dez (10) - A, B, C, D e E, para masculinos e femininos.
4.2 Local de realização: Pavilhão Desportivo da Escola Cham Son de Macau ou
outro local adequado.
4.3 Desclassificação:
a. É desclassificado o jogador que cometa duas faltas de comparência na fase
de “todos contra todos”;
b. É desclassificado o jogador que cometa falta de comparência na 2.ª fase do
sistema de eliminatória simples.
4.4 Equipamento: É obrigatório, durante os jogos, o uso do fato de treino da Escola
com mangas curtas e calções.
4.5 Sistema de competição:
a. A adopção dos sistemas de competição depende do número de participantes
em cada escalão. Na 1ª fase adopta-se o sistema de “todos contra todos” em
grupos e na 2ª fase adopta-se o sistema de eliminatória simples para o
desempate. Em caso de falta de comparência/desistência na 2ª fase, o
jogador que faltou será desclassificado;
b. Rege-se pelo regulamento da competição da Federação Mundial de
Badminton.
4.6 Pontuação:
a. Os jogos disputam-se à melhor de três partidas, cada partida é de 21 pontos
(com ponto directo, ou seja, pontos em todas as jogadas);
b. Na fase de “todos contra todos”: Vitória - 3 pontos; Empate - 1 ponto; Falta
de comparência/desistência - 0 pontos.
4.7 Desempates:
a. Dois jogadores empatados: a melhor pontuação entre eles nos encontros
disputados entre si;
b. Três ou mais jogadores empatados: o melhor saldo de partidas entre eles,
nos encontros disputados no mesmo grupo. Se continuarem empatados,
desempatam com o melhor saldo de pontos nos encontros disputados no
mesmo grupo;
c. Se continuarem empatados, a classificação será feita por sorteio.
4.8 Prémios:
a. Três participantes: dois prémios;
b. Quatro a dez participantes: três prémios;
c. Dez ou mais participantes: por cada mais de dez participantes, é adicionado
mais um prémio, o número máximo de prémios é de oito.



Se tiver quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode
dirigir-se, directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau,
ou contactar o Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo.

