
 
 

REGULAMENTO 
 

 

LOCAL E DATA 

 

O 35º Campeonato Brasileiro de Squash será realizado pela Confederação Brasileira de Squash, em 

conjunto com a Federação de Squash do Paraná, na cidade de Curitiba, entre os dias 14 e 16 de 

novembro de 2014. O evento acontecerá nas dependências do Clube Curitibano, que conta com 4 

quadras de squash, e na Academia Boni, que conta com 5 quadras de squash. 

 

 

CATEGORIAS 

 

Estarão em disputa as seguintes categorias: 

 

Categorias por Idade 
 

 Juvenil sub 11 
Para atletas com menos de 11 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Juvenil sub 13 
Para atletas com menos de 13 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Juvenil sub 15 
Para atletas com menos de 15 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Juvenil sub 17 
Para atletas com menos de 17 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Juvenil sub 19 
Para atletas com menos de 19 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 
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 Master 19 
Para atletas com mais de 19 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 25 
Para atletas com mais de 25 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 30 
Para atletas com mais de 30 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 35 
Para atletas com mais de 35 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 40 
Para atletas com mais de 40 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 45 
Para atletas com mais de 45 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 50 
Para atletas com mais de 50 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 55 
Para atletas com mais de 55 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013; 

 Master 60 
Para atletas com mais de 60 anos de idade, completados até o dia 14/11/2013. 

 

Todas as categorias listadas acima serão disponibilizadas tanto no masculino quanto no feminino, 

desde que possuam pelo menos 4 atletas inscritos em cada uma. 

 

Categorias por Nível Técnico 

 

 1ª classe, 

 2ª classe; 

 3ª classe; 

 4ª classe; 

 5ª classe; 

 6ª classe. 

 

Todas as categorias listadas acima serão disponibilizadas tanto no masculino quanto no feminino, 

desde que possuam pelo menos 4 atletas inscritos em cada uma. Em todas elas o número máximo 

de atletas será de 16 por categoria. 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 

O programa utilizado para a administração do torneio também disponibilizará um endereço na 

internet – www.tournamentsoftware.com – onde o atleta poderá consultar todas as informações 

pertinentes ao evento. 

 

 

http://www.tournamentsoftware.com/
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INSCRIÇÕES 

 

As inscrições dos atletas deverão ser feitas junto à CBS até o dia 15 de outubro de 2014 pelas 

Federações Estaduais de cada estado. 

 

No caso dos estados onde não houver uma federação constituída ou onde a mesma se encontrar 

em situação de inadimplência perante a CBS, os atletas poderão se inscrever diretamente com a 

Confederação Brasileira, e deverão pagar uma taxa adicional de R$ 100,00, além do valor da taxa 

de inscrição. Estes atletas poderão se inscrever apenas nas categorias por idade, salvo se forem 

convidados pela CBS a participar das outras categorias por nível técnico (1ª a 6ª classes). 

 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 150,00 por atleta, e deverá ser repassado para a 

Confederação Brasileira também até o dia 15 de outubro de 2014. Após essa data cada inscrição 

não repassada sofrerá um acréscimo de R$ 50,00. 

 

Cada atleta poderá ser inscrito em apenas uma categoria, seja por idade ou por nível técnico. 

 

As chaves de todas as categorias serão divulgadas até o dia 07 de novembro de 2014. Os atletas só 

poderão ser substituídos após esta data por motivos médicos. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS – 1ª A 6ª CLASSES 

 

As vagas de 1ª a 6ª classes serão distribuídas de acordo com a seguinte proporção: 

 

No Feminino: 

Cada categoria terá um total de 8 atletas participantes, e as vagas serão distribuídas da seguinte 

forma: 

 

 MG 

2 vagas em cada categoria; 

 RJ e PR 

1 vaga em cada categoria; 

 MA, CE, PB, ES, DF, GO e SC 

Dividirão 3 vagas em cada categoria; 

 CBS 

1 vaga para livre indicação em cada categoria. 

 

As vagas não preenchidas pelos estados serão distribuídas entre todos os estados solicitantes, por 

sorteio ou por outro critério determinado pela CBS. 
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No Masculino: 

Cada categoria terá um total de 16 atletas participantes, e as vagas serão distribuídas da seguinte 

forma: 

 

 MG 

3 vagas em cada categoria; 

 RJ e PR 

2 vagas em cada categoria; 

 MA, CE, PB, ES, DF, GO e SC 

1 vaga em cada categoria; 

 CBS 

2 vagas para livre indicação em cada categoria. 

 

As vagas não preenchidas pelos estados serão distribuídas entre todos os estados solicitantes, por 

sorteio ou por outro critério determinado pela CBS. 

 

No caso das categorias por idade não haverá limitação de vagas. 

 

 

FORMA DE DISPUTA – CATEGORIAS POR IDADE 

 

Fase de Grupos 
 
Os jogadores serão divididos em grupos, de 3 a 5 jogadores, dando preferência à formação de 
grupos menores e levando-se em consideração os resultados do último Campeonato Brasileiro 
para a formação e o equilíbrio dos grupos. Dentro dos grupos eles jogarão todos contra todos, em 
melhor de 5 games. Nesta fase tentaremos evitar, sempre que possível, que jogadores do mesmo 
estado ocupem o mesmo grupo.  
 
Depois de realizados todos os jogos desta fase os jogadores serão classificados dentro dos grupos. 
O critério de classificação dentro dos grupos levará em conta, nesta ordem: número de vitórias, 
saldo de games e saldo de pontos, nos dois últimos casos considerando apenas os jogos realizados 
entre os jogadores que estiverem empatados. Se persistir o empate deverá ser realizado um 
sorteio entre os jogadores. 
 
Os dois primeiros de cada grupo avançarão para a fase seguinte, que será de chaves. Desta forma, 

cada jogador terá, no mínimo, duas partidas garantidas, mesmo que seja eliminado na 1ªfase. 
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Fase de Chaves 
 
Terminada a classificação dos jogadores na fase de grupos das categorias por idade, eles serão 
divididos nas chaves, sendo posicionados conforme demonstra o exemplo abaixo. A partir da fase 
de chaves todos os jogos serão eliminatórios, e serão disputados em melhor de 5 games, de 11 
pontos cada. 
 

 Posição 01 = 1º lugar do grupo A 
 Posição 02 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 01, 04, 05 e 08 
 Posição 03 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 01, 04, 05 e 08 
 Posição 04 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos E, F, G e H 
 Posição 05 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos E, F, G e H 
 Posição 06 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 01, 04, 05 e 08 
 Posição 07 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 01, 04, 05 e 08 
 Posição 08 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos C e D 
 Posição 09 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos C e D 
 Posição 10 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 09, 12, 13 e 16 
 Posição 11 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 09, 12, 13 e 16 
 Posição 12 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos E, F, G e H 
 Posição 13 = sorteio entre os 1os  lugares dos grupos E, F, G e H 
 Posição 14 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 09, 12, 13 e 16 
 Posição 15 = sorteio entre os 2os  lugares dos grupos que não estejam nas posições 09, 12, 13 e 16 

 Posição 16 = 1º lugar do grupo B  
 
Trata-se de um exemplo para uma chave de 16 jogadores, mas seu critério de distribuição de jogadores 

deverá ser observado para chaves menores ou maiores. 

 

 

FORMA DE DISPUTA – 1ª A 6ª CLASSES 

 

Fase de Grupos 

 

Na primeira fase do torneio feminino as atletas serão divididas, por sorteio, em 2 grupos de 4 

jogadoras cada. Todas jogarão contra todas, com jogos em melhor de 3 games, de 11 pontos cada, 

e as duas melhores de cada grupo se classificarão para a fase seguinte. 

 

Na primeira fase do torneio masculino os atletas serão divididos, por sorteio, em 4 grupos de 4 

jogadores cada. Todos jogarão contra todos, com jogos em melhor de 3 games, de 11 pontos cada, 

e os dois melhores de cada grupo se classificarão para a fase seguinte. 

 

Deverá ser evitado, sempre que possível, que atletas do mesmo estado ocupem um mesmo grupo. 
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Os critérios de desempate para a classificação dos jogadores serão o confronto direto (caso 

empatem apenas 2 jogadores), o número de vitórias, o saldo de games e o saldo de pontos, nesta 

ordem (caso empatem mais de 2 jogadores). Persistindo o empate haverá um sorteio entre os 

jogadores. 

 

Fase de Chaves 

 

Nesta fase todos os jogos serão eliminatórios, disputados em melhor de 5 games, de 11 pontos 

cada. 

 

No torneio feminino as atletas serão distribuídas em uma chave com 4 jogadoras, dispostas de 

acordo com a seguinte ordem: 

 

 Posição 1 – 1ª classificada no Grupo A; 

 Posição 2 – 2ª classificada no Grupo B; 

 Posição 3 – 2ª classificada no Grupo A; 

 Posição 4 – 1ª classificada no Grupo B. 

 

No torneio masculino os atletas serão distribuídos, por sorteio, em uma chave com 8 jogadores, 

dispostos de acordo com a seguinte ordem: 

 

 Posição 1 – 1º classificado do Grupo A, B, C ou D; 

 Posição 2 – 2º classificado do Grupo A, B, C ou D (grupo que não esteja na posição 1 ou 4); 

 Posição 3 – 2º classificado do Grupo A, B, C ou D (grupo que não esteja na posição 1 ou 4); 

 Posição 4 – 1º classificado do Grupo A, B, C ou D; 

 Posição 5 – 1º classificado do Grupo A, B, C ou D; 

 Posição 6 – 2º classificado do Grupo A, B, C ou D (grupo que não esteja na posição 5 ou 8); 

 Posição 7 – 2º classificado do Grupo A, B, C ou D (grupo que não esteja na posição 5 ou 8); 

 Posição 8 – 1º classificado do Grupo A, B, C ou D. 

 

 

PONTUAÇÃO – 1ª A 6ª CLASSES 

 

Em cada categoria feminina serão distribuídos os seguintes pontos: 

1º lugar – 5 pontos; 

2º lugar – 3 pontos; 

3º e 4º lugares – 2 pontos; 

5º ao 8º lugar – 1 ponto. 
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Em cada categoria masculina serão distribuídos os seguintes pontos: 

1º lugar – 8 pontos; 

2º lugar – 5 pontos; 

3º e 4º lugares – 3 pontos; 

5º ao 8º lugar – 2 pontos; 

9º ao 16º lugar – 1 ponto. 

 

 

PREMIAÇÃO 

 

Haverá entrega de troféus para os 2 primeiros colocados em cada categoria, tanto no feminino 

quanto no masculino. 

 

Também será premiado o estado que somar o maior número de pontos obtidos, nas categorias de 

1ª a 6ª Classes, de acordo com a participação de seus jogadores. Para isso, valerão apenas os 

pontos obtidos pelo jogador melhor classificado de cada estado em cada categoria. 

 

 

ARBITRAGEM 

 

Os jogadores que vencerem seus jogos terão que, obrigatoriamente, arbitrar os jogos seguintes, 

sob pena de desclassificação do torneio. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 14 de novembro de 2014 

09:00 às 15:00 horas – 1ª rodada da Fase de Grupos (feminino e masculino) 

15:00 às 21:00 horas – 2ª rodada da Fase de Grupos (feminino e masculino) 

 

 15 de novembro de 2014 

09:00 às 15:00 horas – 3ª rodada da Fase de Grupos (feminino e masculino) 

15:00 às 19:00 horas – Quartas de Finais (masculino) 

19:00 às 21:00 horas – Semifinais (feminino) 

21:00 às 23:00 horas – Jantar de Confraternização 

 

 16 de novembro de 2014 

09:00 às 11:00 horas – Semifinais (masculino) 

11:00 às 15:00 horas – Finais (feminino e masculino) 

15:00 às 16:00 horas – Cerimônia de Premiação e Encerramento 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização e a coordenação do 35º Campeonato Brasileiro de Squash serão de 

responsabilidade da Confederação Brasileira de Squash. 

 

A utilização de óculos de proteção será obrigatória para todos os atletas menores de 19 anos, sem 

exceções, independente da categoria que estejam disputando, e aconselhada aos atletas maiores 

de 19 anos. 

 

Os atletas deverão colaborar com os organizadores utilizando, sempre que for solicitada, a camisa 

oficial do evento.  

 

Os atletas deverão estar presentes em todos os eventos de divulgação do campeonato, tais como 

reportagens ou entrevistas para veículos de comunicação. 

 

Para resguardar os organizadores poderá ser exigida, a qualquer momento, comprovação médica 

de que os atletas se encontram em condições físicas suficientes para participarem do evento. 

 

A bola utilizada no evento será preta, de dois pontos amarelos. 

 

Todas as questões e dúvidas, que não estejam abrangidas por este Regulamento, serão resolvidas 

ou esclarecidas pela Confederação Brasileira de Squash. 

 
 


