
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE  BADMINTON – FCB  
 

IV Etapa do Campeonato Catarinense de Badminton – 2013 
 

Ibirama – SC  
 

  

COMUNICADO SOBRE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

 
 Para esclarecer algumas dúvidas, o IBAD divulga a seguir alguns detalhes sobre 

alojamento e alimentação para a 3ª Copa UDESC de Badminton, válida pela IV Etapa do 

Campeonato Estadual 2013, a ser realizado nos dias 09 e 10 de Novembro de 2013. 

Alojamento 

O IBAD (Ibirama Badminton) informa a todos que os alojamentos serão todos na Escola 

Municipal Urbana Christa Sedlacek e terá colchões para todos os atletas e acompanhantes que 

confirmaram alojamento na ficha de inscrição. Pedimos, portanto, para trazer travesseiro, roupa 

de cama e demais utensílios pessoais. 

Serão disponibilizadas 10 salas de aula, sendo dividido da seguinte maneira: 

Sala 1 – ACBC Feminino (7) + ABADSMIG Feminino (1) 

Sala 2 – ACBC Masculino (9) 

Sala 3 – ACBC Masculino (9) 

Sala 4 – AMOB Masculino (5) + BIPI Masculino (5) 

Sala 5 – BBC Masculino (11) 

Sala 6 – BBC Feminino (5) + COEB Feminino (6) 

Sala 7 – ABADSMIG Masculino (3) + AJB Masculino (7) 

Sala 8 – AJB Feminino (7) + AMOB Feminino (3) 

Sala 9 – COEB Masculino (8) 

Sala 10 – COEB Masculino (8) 

 

 Endereço: Rua Elisabeth Weschenfelder , 111 - Bairro Ponto Chic, Centro, Ibirama – SC 

 

 



 

Chegadas: 

 

ABADSMIG - 19:00h do dia 08/11 (sexta-feira) 

AMOB - 21:00h do dia 08/11 (sexta-feira) 

AJB - 21:30h do dia 08/11 (sexta-feira) 

COEB – 23:30h do dia 08/11 (sexta-feira) 

ACBC - 23:30h do dia 08/11 (sexta-feira) 

BIPI – sábado 

BBC  - sábado 

 

Chuveiros: 

 

Terão 6 chuveiros disponíveis nos alojamentos, sendo 3 masculinos e 3 femininos. Desses, 

4 estão localizados no vestiário do ginásio de esportes do Colégio, e 2 estão no banheiro principal 

no pátio do colégio. 

Além disso, estarão disponíveis os chuveiros no local dos jogos (Ginásio João Moretti). 

 

Alimentação 

Para atender a todos e evitar “procura” de restaurantes e lanchonetes, foram realizadas 

algumas parceiras para que todos possam fazer as refeições em conjunto: 

 

Café da Manhã (sábado e domingo): será servido no alojamento por 2 cozinheiras 

contratadas, com custo de R$ 7,00 por pessoa. 

Sábado – 07h às 08h 

Domingo – 6:30h às 7:30h 

 

Almoço  (sábado e domingo): será servido no local dos jogos, por um restaurante da 

cidade, com custo de R$ 18,00 por pessoa, incluindo um refrigerante. 

Horário – 11h às 13h 

 

Jantar (sábado): será servido uma Buffet de Pizzas no Restaurante Arca, com custo de R$ 

18,00 por pessoa. Também terão opções de pratos a La Carte sob encomenda para quem preferir. 

 

Lanches: lanchonete no local de competições com salgados, lanches, doces e bebidas em 

geral. 

 
Ibirama, novembro de 2013. 

 


