
ALTERAÇÕES 

REGULAMENTARES
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

Federação Portuguesa de Badminton

Época 2021



 21:30 – 21:35 – Boas vindas e introdução

 21:35 – 22:00 – Apresentação resumida das principais alterações 

regulamentares

 22:00 – 22:30 – Questões e esclarecimento de dúvidas





ALTERAÇÕES REGULAMENTARES

 Processo iniciado em 2019

 Auscultou-se diferentes agentes desportivos

 Equiparação aos calendários e práticas internacionais

 Época desportiva equiparada ao ano civil

 Mudança dos escalões etários Não Seniores e Veteranos

 Atualizar regulamentos

 Uniformizar construção dos regulamentos

 Objetivo: potenciar o desenvolvimento da nossa modalidade



NÃO SENIORES

 Estrutura evolutiva de forma mais gradual e pedagogicamente correta

 Mais competição e competitividade nas Fases Nacionais

 Mini-Badminton (sub9 e sub11) – regras adaptadas e mais adequadas a estas idades

 Fases Nacionais: fase de grupos + eliminatórias em todas as provas de 

todos os escalões → + COMPETIÇÃO

 Fases Nacionais sub17 e sub19: Quadro Principal e Quadro Secundário → + COMPETITIVIDADE

 Sub9 a Sub15: iniciação; integração e progressão

 Sub17 e Sub19: início da especialização e preparação para Sénior

 + EQUIPAS 



SENIORES

 Consolidar o sistema em vigor

 Aumentar qualidade da categoria de Absolutos: critérios mais rigorosos para 

acesso a esta categoria

 Consequência: aumentar quantidade e qualidade na Categoria C

 Aumento da exigência e responsabilidade competitiva: promoções e 

despromoções automáticas entre categorias e não opcionais (2021 será ano de 

transição)

 Liga de Clubes: aumento do número de equipas por divisão (de 6 para 8)

 Valorização no ranking nacional de Absolutos da prestação internacional dos 

atletas portugueses



VETERANOS

 Escalões etários de acordo com a realidade internacional

 Outras equiparações com regulamentos internacionais:

 Regras para as provas de pares

 Não permissão que um atleta compita na mesma prova em escalões diferentes

 Mecanismo para assegurar que um atleta compita mesmo que as 

provas/escalão em que se inscreveu não atinjam o mínimo que as viabilize

 Sistema competitivo misto com fase de grupos + eliminatórias (até 8 inscritos)



DESCENTRALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 

NACIONAL

 + TORNEIOS DE CLUBE: dando resposta à elevada participação e elevado nível 

organizativo que estes torneios têm vindo a ter

 Jornadas concentradas da Liga de Clubes e das Equipas Não Seniores 

organizadas por clubes um pouco por todo o país

 Diversificar estímulos e motivações para os atletas com torneios em todo o 

país



ANTES E DEPOIS

COMPETIÇÃO NACIONAL
NÃO SENIORES SENIORES

CIRCUITO NACIONAL – JORNADAS NACIONAIS
FASE ZONAL

Atualmente Próxima Época Atualmente Próxima Época
-5 jornadas

-sub11 a sub19

-sub11 e sub13 podem 

fazer 3 provas

-sub15 a sub19 podem 

fazer 2 provas

-organização dos clubes

-4 jornadas

-sub9 a sub19

-sub9 e sub11 com 

regras do Mini-

Badminton

-sub9 a sub15 podem 

fazer 3 provas

-sub17 e sub19 podem 

fazer 2 provas

-mantém-se o sistema 

competitivo desta fase

-organização dos clubes

-5 jornadas

-todas as categorias

-2 provas por jogador 

em todas as categorias

-organização dos clubes

-4 jornadas

-todas as categorias

-2 provas por jogador 

em todas as categorias

-mantém-se o sistema 

competitivo desta fase

-organização dos clubes



ANTES E DEPOIS
COMPETIÇÃO NACIONAL

NÃO SENIORES SENIORES
CIRCUITO NACIONAL – JORNADAS NACIONAIS

FASE NACIONAL
Atualmente Próxima Época Atualmente Próxima Época

-5 jornadas

-sub11 a sub19

-sub11 e sub13 sistema misto em 

singulares

-restantes provas e escalões com fase 

eliminatória

-todos os jogadores podem fazer as 3 

provas

-sub11 e sub13 com limite de 12 inscritos 

em singulares e 8 em pares

-sub15 a sub19 com limite de 16 inscritos 

em singulares e 12 em pares

-organização FPB

-4 jornadas

-cada jornada em dois fins-de-semana: 

sub9 a sub15 num; sub17 e sub19 noutro

-sub9 e sub11 com regras do Mini-

Badminton

-sub9 a sub15 podem fazer 3 provas

-sub17 e sub19 podem fazer 2 provas

-sistema misto em todas as provas de 

todos os escalões

-sub17 e sub19 com QP (8 inscritos em 

singulares e 6 em pares) e QS (também 

em sistema misto)

-sub9 e sub11 sem limite de inscritos em 

todas as provas

-sub13 e sub15 com limite de 12 inscritos 

em singulares e 8 em pares

-sub17 e sub19 com limite de 16 inscritos 

em singulares e 12 em pares

-organização FPB

-5 jornadas

-todas as categorias

-Absolutos com QP (sistema misto) e QS 

em todas as provas (eliminação 1ª 

derrota)

-C e D com eliminação à primeira derrota

-2 provas por jogador

-organização FPB

-4 jornadas

-todas as categorias

-mantém-se o sistema competitivo em 

todas as categorias

-2 provas por jogador

-organização FPB

EXTRA: Categorias Seniores com acesso 

mais restrito à categoria de Absolutos e 

descidas automáticas entre categorias 

caso um jogador fique, em todas as 

provas em que consta do ranking, abaixo 

do limite legal definido para se manter em 

determinada categoria



ANTES E DEPOIS

COMPETIÇÃO NACIONAL
NÃO SENIORES SENIORES

TORNEIOS DE CLUBE
Atualmente Próxima Época Atualmente Próxima Época

-3 jornadas

-sub11 a sub19

-eliminação à 1ª derrota em 

todos os escalões

-todos os jogadores podem 

jogar as 3 provas

-organização dos clubes

-4 jornadas

-sub9 a sub11

-sub9 e sub11 com regras 

do Mini-Badminton

-sub9 a sub15 podem fazer 

3 provas

-sub17 e sub19 podem 

fazer 2 provas

-eliminação à 1ª derrota em 

todos os escalões

-organização dos clubes

-3 jornadas

-todas as categorias

-2 provas por jogador

-eliminação à 1ª derrota em 

todas as categorias

-organização dos clubes

-4 jornadas

-todas as categorias

-2 provas por jogador

-eliminação à 1ª derrota em 

todas as categorias

-organização dos clubes



ANTES E DEPOIS
COMPETIÇÃO NACIONAL

NÃO SENIORES SENIORES
CAMPEONATOS NACIONAIS DE EQUIPAS

Atualmente Próxima Época Atualmente Próxima Época
-Equipas Mistas em todos os escalões 

num fim-de-semana

-Equipas Masculinas/ Femininas em 

todos os escalões noutro fim-de-

semana

-Sistema competitivo: grupos até 8 

inscritos, eliminatórias a partir de 8 

inscritos

-organização FPB

-3 jornadas concentradas: sábado –

Equipas Mistas;domingo – Equipas 

Masculinas/Femininas

-2 jornadas concentradas organizadas 

por clubes

-última jornada concentrada com 

organização FPB

-Provas nos escalões sub15 a sub19 

(sub 13 não)

-sistema competitivo:

-3 a 5 equipas: apenas fase liga a 2 

voltas

-6 a 10 equipas: fase liga a 1 volta + 

playoff para definir lugar a lugar

-11 a 20 equipas: 2 grupos em fase 

liga a 1 volta + playoff para definir lugar 

a lugar

-sistema igual para as Equipas Mistas 

(sáb) e Equipas Masc/Fem (dom)

-provas contabilizam para o ranking 

nacional individual

-Equipas Mistas em formato Liga + Final 

4 ao longo de 4 jornadas concentradas 

(3 jornadas concentradas – organização 

cubes; Final 4 – organização FPB)

-Campeão Nacional de Equipas Mistas 

apura-se para Taça dos Campeões 

Europeus

-Equipas Mistas contam para o ranking 

nacional individual

-Equipas Masculinas/ Femininas num 

fim-de-semana (sistema misto) com 

organização FPB

-Equipas Mistas no mesmo formato 

mas com aumento de 6 para 8 equipas 

por divisão

-Campeão Nacional e Vice-Campeão 

Nacional de Equipas Mistas apuram-se 

para Taça dos Campeões Europeus

-mantém-se formato das Equipas 

Masculinas/Femininas

-Todas as provas de equipas 

contabilizam para o ranking nacional 

individual



ANTES E DEPOIS
COMPETIÇÃO NACIONAL

NÃO SENIORES SENIORES

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL
Atualmente Próxima Época Atualmente Próxima Época

-16 melhores classificados 

inscritos em cada 

prova/escalão disputam o 

campeonato nacional

-sub11 a sub19

-todos os jogadores podem 

jogar as 3 provas

-eliminação à 1ª derrota

-organização FPB

-16 melhores classificados 

inscritos em cada 

prova/escalão disputam o 

campeonato nacional

-sub9 a sub19

-sub9 e sub11 com regras do 

Mini-Badminton

-sub9 a sub15 podem fazer 3 

provas

-sub17 e sub19 podem fazer 2 

provas

-eliminação à 1ª derrota

-organização FPB

-16 melhores classificados 

inscritos em cada 

prova/categoria disputam o 

campeonato nacional

-todas as categorias

-2 provas por jogador

-eliminação à 1ª derrota

-organização FPB

-nada a alterar



ANTES E DEPOIS
COMPETIÇÃO NACIONAL

VETERANOS
Atualmente Próxima Época

-5 jornadas organizadas por clubes

-Campeonato Nacional organizado pela FPB

-3 provas por jogador num máximo de 2 escalões contíguos

-cada jogador pode jogar a mesma prova em 2 escalões 

diferentes

-escalão dos pares definidos pela soma das idades dos dois 

elementos do par

-eliminação à 1ª derrota em todas as provas e escalões

-4 jornadas (2 organizadas por clubes, 2 pela FPB em 

simultâneo com 2º dia de uma jornada nacional de Sub17 e 

Sub19)

-Campeonato Nacional organizado pela FPB

-3 provas por jogador sem obrigatoriedade dos escalões 

contíguos (um jogador pode jogar em qualquer escalão 

desde que seja no seu ou num escalão etário inferior (mais 

novo))

-um jogador não pode jogar a mesma prova em escalões 

diferentes

-escalão dos pares definido pelo escalão do jogador mais 

novo do par

-em todas as provas de todos os escalões:

-até 8 inscritos – sistema misto

-9 ou mais inscritos – eliminação à 1ª derrota

-mecanismo para reinscrever num escalão etário inferior 

(mais novo) caso o mínimo de inscritos no escalão em que 

se inscreve (3) não seja atingido


