Brasília, 19 de dezembro de 2019
Boletim 012/2019
Ilmxs. Srxs.
Presidentes de Clubes e Federações Filiadas
Saltos Brasil

Senhorxs Presidentes,

O Presidente da Saltos Brasil, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo
com a parceria firmada com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA,
vem informar à V.Sas. que será realizado o Campeonato Brasileiro Interclubes – Seletiva
para a Copa do Mundo da FINA e para o Campeonato Sul Americano Absoluto de Saltos
Ornamentais entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 2020, no Parque Aquático Municipal
Maria Lenk, localizado no Rio de Janeiro. A competição será realizada em parceria com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
A programação da competição e os procedimentos de inscrição encontram-se em
anexo.

Qualquer

dúvida

ou

informação

pode

ser

solicitada

saltosbrasil@cbso.org.br.
Atenciosamente,

Ricardo Moreira
Presidente da Saltos Brasil
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pelo

e-mail

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
SELETIVA PARA A COPA DO MUNDO FINA E CAMPEONATO
SUL AMERICANO ABSOLUTO DE SALTOS ORNAMENTAIS
PROGRAMAÇÃO
12/02 – QUARTA-FEIRA
08:00 – 17:00
17:00

Piscina Livre
Congresso Técnico

13/02 – QUINTA-FEIRA
09:30

Prova 1 - 3m Masculino / Plataforma Feminina
Prova 2 - 3m Sincronizado Masculino / Plataforma Sincronizada Feminino

14:00

Prova 3 - Plataforma Masculina / 3m Feminino
Prova 4 - Plataforma Sincronizada Masculina / 3m Sincronizado Feminino

14/02 – SEXTA-FEIRA
09:30

Prova 5 - 1m Feminino
Prova 6 - 1m Masculino

15/02 – SÁBADO
09:30

Prova 7 - Plataforma Masculina / 3m Feminino
Prova 8 - Plataforma Sincronizada Masculina / 3m Sincronizado Feminino

14:00

Prova 9 - 3m Masculino / Plataforma Feminina
Prova 10 - 3m Sincronizado Masculino / Plataforma Sincronizada Feminino

Obs: A programação poderá sofrer alterações de acordo com o número de inscrições. A Programação
definitiva será apresentada no Congresso Técnico de Abertura.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Local da Competição
Parque Aquático Municipal Maria Lenk
Av. Embaixador Abelardo Bueno – Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.775-040
Fone: (21) 2138-9000
Inscrições
Por ocasião das inscrições, xs atletas deverão estar devidamente registrados na Saltos
Brasil e na CBDA para o ano de 2020. O registro na Saltos Brasil deve ser realizado através
do link https://goo.gl/forms/lG9LDn5KPWY6EDex1 e na CBDA através da Federação local.
As inscrições deverão ser realizadas através do formulário (anexo I) e deverão ser enviadas
por e-mail para saltosbrasil@cbso.org.br até o dia 13 de janeiro de 2020, acompanhadas
do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, do Termo de Responsabilidade e de
atestado médico.
Taxa de Inscrição
Valor até 13/01: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta, por prova
Valor até 12/02: R$ 90,00 (noventa reais) por atleta, por prova
Forma de pagamento: Transferência ou depósito bancário
Dados para pagamento:
Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais
CNPJ: 28.119.180/0001-44
BRB - Banco de Brasília (070)
Agência: 0062
Conta: 007723-9
O comprovante de pagamento deverá ser enviado por e-mail para saltosbrasil@cbso.org.br
juntamente com o formulário de inscrição. A confirmação da inscrição só será efetivada
após o recebimento do comprovante do pagamento da taxa de inscrição pelo Departamento
Financeiro da Saltos Brasil.
As inscrições realizadas após o prazo de 13/01/2019 terão o custo de R$ 90,00 (noventa
reais) por prova por atleta. O prazo limite para efetuar a inscrição será no Congresso
Técnico da competição, no dia 12 de fevereiro às 17 horas. Nas provas sincronizadas, cada
atleta deve pagar uma taxa de inscrição, somando R$ 90,00 (noventa reais) por dupla.
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Passagem e Hospedagem
Atletas e técnicos dos clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes poderão ter suas
despesas de passagem aérea e hospedagem pagos pelo CBC, porém, para isso, deverão
realizar suas inscrições, impreterivelmente, até o dia 13 de janeiro de 2020. A alimentação
e transporte local serão de responsabilidade de cada clube. O CBC poderá fornecer
benefícios para até 6 atletas do sexo masculino e 6 atletas do sexo feminino desde que
cumpram os critérios estabelecidos no Manual da Saltos Brasil e 4 membros da comissão
técnica de cada clube, de acordo com o Regulamento da Saltos Brasil para a competição.
Os clubes não integrados ao CBC serão responsáveis por custear todas as despesas dos
membros de sua equipe. Como opção de hospedagem, a Saltos Brasil sugere o hotel
Monza, localizado em frente ao PAMML, onde será realizada a competição. Os
interessados em se hospedar no Hotel Monza deverão entrar em contato diretamente com
o hotel no telefone 21 2441-1885 ou pelo site www.monzahotel.com.br.
Obs.: A Saltos Brasil e a CBDA não tem nenhum tipo de convênio e/ou acordo com os
hotéis e não se responsabilizam pela hospedagem dos atletas, treinadores, dirigentes e/ou
equipes participantes, bem como por quaisquer despesas realizadas pelos clubes, atletas,
treinadores, dirigentes e/ou representantes de clubes participantes da competição.
Regras e Regulamentos
A competição será realizada de acordo com o Regulamento da Competição, as regras do
Manual da Saltos Brasil 2017-2020, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e
da Federação Internacional de Natação.
Boletins
Os boletins deverão ser enviados até o dia 10 de fevereiro de 2020, por meio de formulário
próprio, o qual deve ser acessado através do seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfosH3TqOFFGvX8_RS1CXI0wHlszw_33U1qdoCYbGFnWnBsg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Poderão ser realizadas alterações no boletim com até 24 horas de antecedência de cada
prova, conforme regras da FINA. Poderão ser aceitas alterações nos boletins com até 3
horas de antecedência da competição, desde que acompanhadas de uma taxa de R$
150,00 (cento e cinquenta reais).
Premiação
Não haverá premiação nesta competição.
Termo de Responsabilidade
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Todos xs participantes (atletas e treinadores) deverão enviar, digitalizado, no ato da
inscrição, o Termo de Responsabilidade (Anexo II) devidamente assinado, isentando a
Saltos Brasil, a CBDA, o CBC e os responsáveis, promotores e patrocinadores do evento
de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer antes, durante ou após
o evento nos locais oficiais da competição. O Termo original deverá ser entregue no
Congresso Técnico de abertura da competição.
Atestado Médico
Todos xs atletas deverão enviar, no momento da inscrição, atestado médico atestando que
se encontram em plena forma física para a prática de saltos ornamentais e estão aptos a
participarem da competição. O atestado médico é uma exigência do Comitê Olímpico do
Brasil para utilizar as instalações do Parque Aquático Maria Lenk e tem validade de um
ano.
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Anexo I

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
SELETIVA PARA A COPA DO MUNDO FINA E CAMPEONATO
SUL AMERICANO ABSOLUTO DE SALTOS ORNAMENTAIS
Clube __________________________________________________________________
Pessoa para contato ________________________ Telefone (___)__________________
E-mail __________________________________________________________________
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(Enviar até 13/01/2020 para saltosbrasil@cbso.org.br)
Nome Completo

____________________________
Local e data

Sexo

Provas
1m

3m

Sinc
3m

Sinc
Plat

___________________________________
Assinatura e carimbo do dirigente do Clube

E-mail: saltosbrasil@cbso.org.br
Fone: (61) 3107 2560
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Anexo II

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
SELETIVA PARA A COPA DO MUNDO FINA E CAMPEONATO
SUL AMERICANO ABSOLUTO DE SALTOS ORNAMENTAIS
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins, conhecer e estar de acordo com o Regulamento da Seletiva para
a Copa do Mundo FINA e Campeonato Sul Americano Absoluto de Saltos Ornamentais e
isento a Saltos Brasil, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Comitê Brasileiro
de Clubes, o Comitê Olímpico do Brasil, organizadores, promotores, patrocinadores e pessoas
físicas e jurídicas ligadas à realização do evento de quaisquer responsabilidades sobre
acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer antes, durante e após a realização do
evento.
Atesto estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas e físicas para participar do
evento.
Concedo aos Organizadores do Evento, conjunta ou separadamente, o direito de usar meu
nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados
por mim ou a mim atribuíveis, bem como deixar fotografias e os vídeos do evento, inclusive
para efeito de divulgação, publicidade, propaganda ou promoção, incluindo os dados cadastrais
por mim fornecidos, no preenchimento da ficha de inscrição, sem ônus para os organizadores,
podendo tal direito ser exercido diretamente pelos Organizadores ou por qualquer de suas
controladas e contratadas, bem como cedido a terceiros, através de todo e qualquer meio e
veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham a ser criados, incluindo, mas
não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, videocassete, DVD,
compact discs, pen drive, Internet, Intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda a
espécie, embalagens de produtos, etc., renunciando, desde já a qualquer remuneração.

Local: ______________________________________ Data: _________________________
Atleta/Técnico________________________________ Assinatura: ____________________
RG: ___________________________________

CPF: _________________________

Responsável: ______________________________
(em caso de menor de idade)

Assinatura:_____________________

RG: ___________________________________

CPF: _________________________
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