REALIZAÇÃO




Local – Belo Horizonte/MG
Abertura – 5ª feira, dia 31/05/2018, a partir das 12:00 horas
Encerramento – Domingo, dia 03/06/2018, até as 16:00 horas

Avisamos desde já aos jogadores que NÃO TEREMOS OBRIGAÇÃO DE ATENDER observações para
atrasar seus jogos por motivos de voos chegando próximo ou depois das 12:00 horas do 1º dia, e
também para antecipar a premiação por motivos de voos saindo antes ou próximo das 16:00
horas do 4º dia. Isso só acontecerá caso exista disponibilidade de horários. Todos deverão estar
disponíveis durante o período de realização do evento.

INSCRIÇÕES





Abertura das inscrições: 12/03/2018
Encerramento das inscrições: 20/05/2018
Valor: R$ 300,00 para qualquer atleta adulto
Valor: R$ 250,00 para qualquer atleta juvenil (menos de 19 anos até 03 de junho de 2018)



21/05/2018 a 25/05/2018
Confirmação de todas as inscrições com as Federações Estaduais



28/05/2018
Divulgação das Chaves do Campeonato

O valor da taxa de inscrição deverá ser pago SOMENTE UMA ÚNICA VEZ, mesmo que o atleta
participe de mais de uma categoria.
As inscrições dos atletas poderão ser feitas diretamente:
 Na página da Federação Mineira de Squash, que é www.fmsquash.com.br
 Na página da Confederação Brasileira de Squash, que é www.cbsquash.com.br
 No link: www.e-inscricao.com/cbsquash/copabrasil2018
O pagamento da taxa de inscrição será efetuado na própria página, através de cartão de crédito,
ou posteriormente, através de boleto bancário.
Todos os atletas que se inscreverem deverão ter suas inscrições homologadas pelas federações
estaduais respectivas, para fins de confirmação de classe e também de sua filiação.
Só terão suas inscrições confirmadas e seus nomes divulgados na tabela os atletas que
efetivamente pagarem suas taxas de inscrição até o dia 25/05/2018. Se não houver o pagamento
até essa data a inscrição será considerada cancelada.
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CATEGORIAS
O evento terá as seguintes categorias em disputa:

CATEGORIAS JUVENIS – MASCULINAS E FEMININAS
Poderão se inscrever nas categorias juvenis todos os atletas com menos de 19 anos completos até
o dia 03 de junho de 2018. As categorias serão as seguintes:
Individuais – Idade






Juvenil sub 11
Para atletas com menos de 11 anos de idade no dia 03/06/2018
Juvenil sub 13
Para atletas com menos de 13 anos de idade no dia 03/06/2018
Juvenil sub 15
Para atletas com menos de 15 anos de idade no dia 03/06/2018
Juvenil sub 17
Para atletas com menos de 17 anos de idade no dia 03/06/2018
Juvenil sub 19
Para atletas com menos de 19 anos de idade no dia 03/06/2018

Todas as categorias listadas acima somarão pontos para o ranking do Circuito Brasileiro Juvenil de
Squash 2018, e serão disponibilizadas tanto no masculino quanto no feminino, desde que
possuam pelo menos quatro atletas inscritos em cada uma.
Caso uma categoria não atinja o mínimo de quatro jogadores, os jogadores inscritos nessa
categoria serão remanejados para a categoria de idade imediatamente superior.
Individuais – Nível Técnico


Open Juvenil
Para atletas juvenis de 1ª a 6ª classes

Todos os atletas juvenis que se inscreverem em uma categoria por idade estarão
automaticamente inscritos nesta categoria.
A categoria listada acima será disponibilizada tanto no masculino quanto no feminino, desde que
receba a inscrição de pelo menos cinco atletas, de cinco estados diferentes.
De acordo com o número de jogadores inscritos, está categoria poderá se subdividir
posteriormente nas categorias A, para atletas juvenis de 1ª e 2ª classes, B, para atletas juvenis de
3ª e 4ª classes, e C, para atletas juvenis de 5ª e 6ª classes, tanto no masculino quanto no feminino.
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Coletiva – Equipes


Equipes Juvenis
Para atletas juvenis de 1ª a 6ª classes

Todos os atletas juvenis que se inscreverem em qualquer categoria por idade estarão
automaticamente inscritos nesta categoria.
A categoria listada acima será disponibilizada desde que conte com a participação de, pelo menos
cinco equipes, com atletas de cinco estados diferentes.
Cada equipe juvenil será formada por 4 jogadores, independentemente do sexo. As formações de
todas as equipes serão determinadas pela organização do evento.

CATEGORIAS ADULTAS – MASCULINAS E FEMININAS
Poderão se inscrever nas categorias adultas todos os atletas com mais de 19 anos completos dia
03 de junho de 2018. As categorias serão as seguintes:
Individuais – Nível Técnico


Open Adulto
Para atletas adultos de 1ª e 2ª classes
Nesta categoria, os perdedores da 1ª rodada seguirão competindo pela 2ª Classe.



3ª Classe
Para atletas adultos que joguem ou figurem no ranking desta classe em seus estados



4ª Classe
Para atletas adultos que joguem ou figurem no ranking desta classe em seus estados



5ª Classe
Para atletas adultos que joguem ou figurem no ranking desta classe em seus estados



6ª Classe
Para atletas adultos que joguem ou figurem no ranking desta classe em seus estados

Todas as categorias listadas acima serão disponibilizadas tanto no masculino quanto no feminino,
desde que possuam pelo menos quatro atletas inscritos em cada uma.
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Individuais – Nível Técnico
 Master 19
Para atletas com mais de 19 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 25
Para atletas com mais de 25 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 30
Para atletas com mais de 30 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 35
Para atletas com mais de 35 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 40
Para atletas com mais de 40 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 45
Para atletas com mais de 45 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 50
Para atletas com mais de 50 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 55
Para atletas com mais de 55 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 60
Para atletas com mais de 60 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 65
Para atletas com mais de 65 anos de idade no dia 31/05/2018
 Master 70
Para atletas com mais de 70 anos de idade no dia 31/05/2018
Todas as categorias listadas acima serão disponibilizadas tanto no masculino quanto no feminino,
desde que possuam pelo menos quatro atletas inscritos em cada uma.
Dependendo da quantidade e do nível técnico dos atletas inscritos, as categorias poderão ser
subdivididas em A (1ª a 3ª classes) e B (4ª a 6ª classes).
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Coletiva – Equipes


Equipes Adultas

Cada equipe adulta será composta por 4 jogadores, independentemente do sexo, e poderá ter
uma das seguintes opções de composição:
Opções
1ª
2ª
3ª
4ª

1º jogador
Posição1
1ª classe
1ª classe
2ª classe
2ª classe

2º jogador
Posição2
3ª classe
4ª classe
3ª classe
3ª classe

3º jogador
Posição3
4ª classe
4ª classe
3ª classe
4ª classe

4º jogador
Posição4
5ª classe
4ª classe
5ª classe
4ª classe

Esta categoria será disponibilizada desde que receba a inscrição pelo menos cinco equipes, com
atletas de cinco estados diferentes.
Quando falamos que os membros das equipes serão de 1ª a 5ª classes, estamos tomando como
base as classes masculinas. Mas nada impede que as mulheres possam fazer parte das equipes,
desde que inseridas nas classes masculinas equivalentes.
No momento da inscrição cada equipe deverá determinar as posições de seus jogadores. A
posição 1 será considerada a mais alta da equipe, ocupada pelo jogador de classe mais elevada
dentre seus integrantes. A posição 4 será considerada a mais baixa da equipe, ocupada pelo
jogador de classe mais baixa dentre seus integrantes.
Coletivas – Duplas


Duplas Masculinas
 1ª opção = 1 atleta de 1ª Classe + 1 atleta de 4ª Classe;
 2ª opção = 1 atleta de 2ª Classe + 1 atleta de 3ª Classe;



Duplas Femininas
 1ª opção = 1 atleta de 1ª Classe + 1 atleta de 4ª Classe;
 2ª opção = 1 atleta de 2ª Classe + 1 atleta de 3ª Classe;



Duplas Mistas
 1ª opção = 1 atleta de 1ª Classe Masculina + 1 atleta de 1ª Classe Feminina;
 2ª opção = 1 atleta de 1ª Classe Masculina + 1 atleta de 2ª Classe Feminina;
 3ª opção = 1 atleta de 2ª Classe Masculina + 1 atleta de 1ª Classe Feminina.

As categorias listadas acima serão disponibilizadas desde que possuam pelo menos cinco duplas,
com atletas de cinco estados diferentes, inscritas em cada uma delas.
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LIMITE DE INSCRIÇÕES
O ATLETA JUVENIL DEVERÁ SE INSCREVER APENAS EM UMA CATEGORIA INDIVIDUAL POR IDADE.
Sua inscrição nas categorias Open Juvenil e por Equipes será efetuada automaticamente pela
própria organização do evento.
CADA ATLETA ADULTO PODERÁ SE INSCREVER EM ATÉ 3 CATEGORIAS, desde que respeitadas as
restrições de idade e sexo. A única proibição será quanto à inscrição em duas categorias da mesma
modalidade. Ou seja, o atleta NÃO PODERÁ se inscrever em duas Classes, ou em duas categorias
de Duplas, ou em duas categorias Master.

RESTRIÇÕES QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS PROFISSIONAIS
Jogadores do sexo masculino, adultos ou juvenis, que estejam ranqueados, em maio de 2018, nas
12 primeiras posições do Circuito Profissional Brasileiro (NSB), ou que tenham participado de pelo
menos uma etapa em 2017 e terminado entre os 8 primeiros colocados nesta etapa, não poderão
se inscrever para a disputa de qualquer uma das categorias da Copa Brasil 2018.
Jogadoras do sexo feminino, adultos ou juvenis, que estejam ranqueadas, em maio de 2018, nas 8
primeiras posições do Circuito Profissional Brasileiro (NSB), ou que tenham participado de pelo
menos uma etapa em 2017 e terminado entre os 4 primeiros colocadas nesta etapa, não poderão
se inscrever para a disputa de qualquer uma das categorias da Copa Brasil 2018.
Além disso, atletas que tenham terminado entre os 4 primeiros colocados em qualquer uma das
categorias de duplas disputadas no Campeonato Brasileiro (Duplas NSB) de 2017, também não
poderão se inscrever para a disputa da nenhuma categoria de duplas na Copa Brasil 2018, mesmo
que tenham trocado de parceiros ou de categoria.
Somente serão permitidas exceções a essas restrições no caso de haver a necessidade de
completar o número mínimo de atletas ou estados em determinada categoria. Essa análise ficará a
critério da organização do evento.

FORMATO
Categorias Individuais
Para as categorias Individuais poderá haver uma primeira fase de grupos e uma segunda fase
eliminatória, dependendo apenas do número de atletas inscritos em cada categoria.
Todas as partidas serão disputadas em melhor de 5 games de 11 pontos cada. Em caso de empate
em 10 a 10 a decisão do game acontecerá no tie-break.
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Categorias de Duplas
Para as categorias de Duplas as chaves serão eliminatórias desde o início.
Todas as partidas serão disputadas em melhor de 3 games, com morte súbita no caso de empate
em 10 a 10 no game (vencerá a dupla que fizer primeiro o 11º ponto).

Categoria de Equipes
Para as categorias de Equipes as chaves serão eliminatórias desde o início.
Um confronto será o enfrentamento entre duas equipes. Em cada confronto serão disputadas três
partidas, sendo duas individuais e uma de duplas. Será considerada vencedora no confronto a
equipe que conseguir obter pelo menos duas vitórias nas três partidas.
Antes do torneio, a organização realizará um sorteio para determinar as posições dos jogadores
que disputarão cada uma das três partidas em cada rodada de confrontos. Este sorteio indicará as
posições dos jogadores que disputarão as partidas individuais, bem como as posições dos
jogadores que jogarão as partidas de duplas.
O sorteio valerá para todas as equipes que estiverem se enfrentando em cada rodada de
confrontos, ou seja, os jogadores que ocuparem as mesmas posições em duas equipes adversárias
estarão competindo entre si em suas partidas, individuais ou de duplas.
As partidas individuais serão disputadas em melhor de 5 games de 11 pontos cada. A partida de
duplas será disputada em melhor de 3 games de 11 pontos cada.

LIMITE E INTERVALO DE JOGOS
Dentro da mesma categoria, um atleta, dupla ou equipe, não poderá disputar mais de dois jogos
por dia, e deverá ser respeitado um intervalo mínimo de três horas entre eles.
No caso dos atletas que estiverem disputando mais de uma categoria, deverá ser respeitado um
intervalo mínimo de 60 minutos entre os jogos das distintas categorias.

NÃO COMPARECIMENTO
Nos jogos individuais ou de duplas, será considerado perdedor por W.O. o atleta ou a dupla que
não se apresentar para seu jogo mesmo após ter sido respeitada uma tolerância de atraso de 15
minutos do horário programado para a partida.
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ARBITRAGEM
Nas categorias individuais, o jogador que vencer sua partida deverá estar disponível para arbitrar a
próxima partida, sob pena de desclassificação do evento.
Nas categorias de duplas, a dupla que vencer sua partida deverá estar disponível para arbitrar a
próxima partida, sob pena de desclassificação do evento.
Na categoria por equipes, as equipes que estiverem se enfrentando deverão apontar um jogador
para atuar como árbitro em cada uma das partidas. A arbitragem será conduzida em conjunto
pelos dois indicados.

UNIFORME
Todos os membros de uma mesma dupla ou equipe deverão se apresentar para os confrontos
utilizando camisas com a mesma cor predominante, e que seja diferente da cor predominante da
camisa da dupla ou equipe adversária.
No caso das categorias individuais a única preocupação é que o atleta se apresente para jogar com
camisa com cor predominante diferente da de seu adversário.

USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO
A utilização de óculos de proteção será obrigatória para todos os atletas menores de 19 anos, em
todas as suas partidas, sejam elas individuais ou de duplas, e também para todos os jogadores que
estiverem disputando partidas de duplas, sem exceções, independentemente de sua idade.

DIVULGAÇÃO
O programa utilizado para a administração do torneio disponibilizará um endereço na internet –
www.tournamentsoftware.com – onde o atleta poderá consultar todas as informações referentes
a seus jogos. Além disso, será criada pela Federação Mineira uma página do evento no Facebook.

PREMIAÇÃO
Haverá entrega de troféus para os dois primeiros colocados em cada categoria.
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Também será premiado com um troféu o estado que somar o maior número de pontos obtidos,
de acordo com a classificação final de seus atletas, duplas ou equipes, nas diversas categorias em
disputa. Para isso, valerão apenas os pontos obtidos pelo melhor jogador, dupla ou equipe
classificada de cada estado em cada categoria.
A distribuição dos pontos por categorias será a seguinte:






1º lugar = 8 pontos;
2º lugar = 5 pontos;
3º/4º lugares = 3 pontos;
5º ao 8º lugar = 2 pontos;
9º ao 16º lugar = 1 ponto.

BOLSA ATLETA
As categorias Open Adulto, Open Juvenil, Duplas (Masculinas, Femininas e Mistas), Equipes
Adultas e Equipes Juvenis, serão indicadas para receber os benefícios do Programa Bolsa Atleta, do
Governo Federal. A indicação será feita na categoria Nacional, cujo valor atual é de R$ 11.100,00.
Serão indicados os atletas, duplas ou equipes que terminarem nas três primeiras posições destas
categorias ao final do evento. Caso não exista decisão de 3º lugar, serão indicados os dois
perdedores das semifinais, além dos campeões e vices.
Para que a indicação seja válida é imprescindível que existam pelo menos cinco atletas, duplas ou
equipes, de cinco estados diferentes, disputando a categoria. Essa é uma exigência feita pelo
Ministério do Esporte.
É importante que fique bem claro que a Confederação Brasileira de Squash apenas fará a
indicação das categorias para o Ministério do Esporte e fornecerá toda a documentação
comprobatória necessária. A concessão do benefício e o pagamento do mesmo serão de
responsabilidade exclusiva do Governo Federal.

COMITÊ TÉCNICO
Será formado um Comitê Técnico para o evento, que será o responsável por avaliar qualquer
questionamento referente a assuntos da área técnica. A decisão deste Comitê será soberana, e
sobre ela não poderá haver qualquer apelação. Os cinco membros do Comitê serão os seguintes:




Diretor Técnico da CBS ou, em sua falta, outro membro indicado pela entidade;
1 Membro indicado pela Federação Mineira, que sediará e organizará o evento;
3 Membros indicados pelas Federações Estaduais com o maior número de atletas inscritos
no evento.
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HOSPEDAGEM
Hotel oficial do evento:
 Caesar Business Mercure Belvedere
Av. Luiz Paulo Franco 421
Bairro Belvedere
Telefone (31) 2123-9898
http://www.mercure.com/pt-br/hotel-8944-caesar-business-belo-horizontebelvedere/index.shtml
O hotel Mercure fica a menos de 10 minutos das academias onde acontecerão os jogos, localizado
em frente ao BH Shopping, numa região nobre da cidade, com várias opções de restaurantes e
entretenimento próximas.
Foi negociado um preço especial para os participantes do evento. Para usufruir deste benefício é
importante informar sua participação no evento de squash no momento de sua reserva. As tarifas
acertadas com o Hotel são as seguintes:
 Quarto Individual
Diária de R$ 189,00 + ISS 5% (café da manhã já incluso)
 Quarto Duplo
Diária de R$ 209,00 + ISS 5% (café da manhã já incluso)
 Quarto Triplo
Diária de R$ 295,00 + ISS 5% (café da manhã já incluso)
Para que possamos programar adequadamente o transporte dos atletas, pedimos a todos os que
se hospedarem no hotel oficial que nos informem sobre sua reserva assim que a fizerem.

TRANSPORTE
Haverá transporte diário gratuito, com maior concentração de viagens no início e no término das
competições diárias, e viagens esporádicas ao longo do dia, entre o hotel oficial do evento e as
academias onde serão realizados os jogos.
Os trajetos e horários serão programados de acordo com a quantidade de atletas participantes, e
serão informados a todos antes do início do evento.
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ACADEMIAS
Será utilizada como sede principal do evento a Academia Winner. Além dela, será utilizada a Arena
Squash como suporte.


Winner Squash e Tênis
Rua Engenheiro Ocelo Cirino 343 – Estoril
Telefone (31) 3378-1066
Estrutura com 5 quadras de Squash, Sauna, Vestiários, Restaurante e Estacionamento.



Arena Squash
Rua Congonhas 400 – São Pedro
Telefone (31) 2535-6080
Estrutura com 3 quadras de Squash, Vestiários e Estacionamento.

COMO EFETUAR SUA INSCRIÇÃO - RESUMO
1- Preencha sua Ficha de Inscrição nos sites www.fmsquash.com.br , www.cbsquash.com.br ou
diretamente no link: www.e-inscricao.com/cbsquash/copabrasil2018
No momento da inscrição, escolha suas categorias.
Se JUVENIL, escolha apenas uma categoria Individual por Idade. As inscrições nas
categorias Open Juvenil e Equipes Juvenis serão feitas automaticamente pela
organização.
Se ADULTO, escolha até 3 categorias, entre as 4 modalidades: Nível Técnico, Idade,
Equipes ou Duplas. Só não é permitido jogar duas categorias da mesma modalidade.
2- Faça o pagamento da taxa de inscrição diretamente no site, através de cartão de crédito, ou
posteriormente, através de boleto bancário.
3- Você receberá um e-mail confirmando sua inscrição. Depois é só aguardar a divulgação das
Chaves do Campeonato, que ocorrerá dia 28/05/2018.
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