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REGULAMENTO TÉCNICO DO PARABADMINTON 

 

Artigo 1 – As competições do Parabadminton serão regidas pelas normas contidas no regulamento 

das Paralimpíadas Escolares 2022 sendo observadas as exceções previstas neste Regulamento e 

Regulamento geral. 

 

Artigo 2 – Da competição de Parabadminton poderão participar estudantes dos gêneros: masculino e 

feminino, com deficiência física e intelectual nas seguintes faixas etárias: 

 

I– Categoria Única 

a) 12 a 17 anos (nascidos em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010). 

 

II - Categoria/classificação funcional: 

• Andante (masculino e feminino) 

• Cadeirante (masculino e feminino) 

• Intelecutal (masculino e feminino) 

• Nanismo(masculino e feminino) 

 

Artigo 2 – Cada delegação poderá inscrever mais de 01 (um) atleta na modalidade por categoria, não 

havendo limite mínimo/máximo de inscritos para a modalidade e respeitando apenas as descrições abaixo: 

 

§1º - A participação dos estudantes na competição obedecerá às seguintes faixas etárias, no gênero 

masculino, feminino e misto*: 

 

§2º - Categoria única: Estudantes de 12 a 17 anos (nascidos em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 

2010). 

 

Artigo 3 - EVENTOS 

a) Simples Masculina (SM)                     e Simples Feminina (SF) 

b) Duplas Mista (DX): Esta disputa ocorrerá mediante avaliação do número de inscritos por 

parte da organização, e tempo hábil para realizá-la. 

 

Artigo 4 - PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA 

- O programa de disputas será desenvolvido por meio de grupos a serem estabelecidos no Congresso 

Técnico. 

- A disputa de duplas mistas somente será realizada se houver disponibilidade de tempo para realizá-

la, de acordo com o número de inscritos e possibilidades de formação de disputa. 

 

Artigo 5 - FORMA DE DISPUTA 

a) Seguirá o modelo BWF (Fase de grupos seguida por eliminatória). 

b) Os eventos que apresentarem um número menor ou igual a 5 (cinco) inscrições formarão um 

grupo único. 

c) Poderá ser formado um evento com ambos os gêneros dependendo da quantidade de 

estudante/atleta inscritos e tempo hábil para realizar a disputa. 

d) Haverá sorteio dos jogos somente após a reunião técnica. 
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e) As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets (02 - dois - sets vencedores) de 21 

pontos. Em caso de empate em 20 a 20, vencerá quem atingir dois pontos de diferença. A 

contagem de pontos atingirá um máximo de 30 pontos. 

f) O período de aquecimento não deverá ultrapassar 03 (três) minutos do início de cada partida. 

g) Deverá haver um período mínimo de descanso de 30 minutos, para o atleta, entre uma partida 

e outra. 

h) O(s) atleta(s) pode(m) optar por reduzir este tempo mínimo de descanso. 

 

Entende-se por abandono: 

• Deixar de comparecer aos jogos; 

• Desistir oficialmente da competição em qualquer momento; 

• Comparecer ao local das competições e se recusar a jogar ou competir 

 

Informações Específicas 

 

Artigo 6º - UNIFORMES 

O uso do uniforme é obrigatório. A área visível de cada peça de roupa deve ser de pelo menos 75% 

de uma cor (não podendo esta cor ser branca). Não é obrigatório o atleta ter seu nome estampado nas 

costas da camisa, porém, está proibido o atleta usar camisas com nomes de outros estudante/atleta ou 

cargos nas costas de seu uniforme. Não é permitido o uso de bonés e bermudas. Podem ser usadas 

bandanas e faixas de cabeça. Na premiação, os estudantes/atletas também deverão estar usando o 

uniforme e não poderão estar de chinelos. 

 

Artigo 7 - PREMIAÇÃO 

Serão entregues medalhas aos 03 (três) primeiros colocados em cada categoria. No caso das medalhas 

de bronze, serão entregues aos 2 semifinalistas ou no caso de grupo único somente a um terceiro 

colocado. Será premiado com troféu as 03 (três) primeiras equipes. 

 

Artigo 8 - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela organização responsável pela fase. 

 


