Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020.
Boletim nº 109/2020
RC

Ilmºs. Srs.(a)
Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados e demais atletas Registrados
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem comunicar a V.Sa., que se encontra abaixo
a Programação do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil, que vai ocorrer no Parque
Aquático do Club de Regatas Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/12/2020.
PROGRAMAÇÃO
Dia 08/12/2020 – Terça-feira
De 09:30 às 14:30 horas – piscina olímpica e semiolímpica estarão liberadas para os atletas.
De 13:30 às 18:00 horas – somente a piscina olímpica.
Às 18:00h – Congresso de Abertura e Técnico no do Club de Regatas Vasco da Gama.
Dia 09/12/2020 – Quarta-feira
Dia 11/12/2020 – Sexta-feira
Às 08:00h – Aquecimento
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – 1ª Etapa (Eliminatórias)
Às 09:30h – 3ª Etapa Eliminatórias)
Às 16:30h – Aquecimento
Às 16:30h – Aquecimento
Às 17:45h – Solenidade de Abertura
Às 18:00h – Finais
Às 18:00h – Finais
Dia 10/12/2020 – Quinta-feira
Dia 12/12/2020 – Sábado
Às 08:00h – Aquecimento
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – 2ª Etapa (Eliminatórias)
Às 09:30h – 4ª Etapa (Eliminatórias)
Às 16:30h – Aquecimento
Às 16:30h – Aquecimento
Às 18:00h – Finais
Às 18:00h – Finais e a seguir, entrega dos Troféus
aos clubes vencedores e atletas com melhores
índices técnicos e mais eficientes.

HOSPEDAGEM
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Os clubes interessados deverão entrar em contato diretamente com os hotéis, deixando claro que a CBDA
não se responsabiliza pelos serviços prestados pelos hotéis escolhidos, promovendo apenas algumas
indicações para auxiliar os participantes.

Nome
Downtown Santana Hotel
Hotel Atlântico Tower
Intercity Porto Maravilha
Novotel RJ Porto Atlântico
Saionara Hotel

Endereço
Rua Santana, 131, Centro
Rua Visconde de Inhaúma, 95, Centro
Rua Cordeiro da Graça, 598, St. Cristo
Av. Prof. Pereira Reis, 49, bairro St. Cristo
Rua do Matoso, 11

Referências
Catedral Metropolitana e estação do metrô
Proximidades com o Porto.
Proximidades com o Porto.
Entre os bairros do Estácio e Maracanã

AVISOS IMPORTANTES

1) As inscrições devem ser realizadas 15 (quinze) dias antes do início da competição (24/11/2020) e o
pagamento das inscrições em até 10 (dez) dias antes do início da competição (30/11/2020), de
acordo com o valor constante do regimento de taxas vigente, não sendo recebidas inscrições fora
dos prazos previstos, e deverão ser efetuados através do sistema da CBDA, com os respectivos
pagamentos;
2) Os pagamentos devem ser efetuados na conta cuja os dados seguem abaixo, através de boleto pelo
sistema Wirecard:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
CNPJ/MF sob o nº 29.980.273/0001-21
Banco do Brasil
Agência: 1251-3
Conta Corrente: 122.687-8

3) Os cortes deverão ser feitos em até 72 (setenta e duas) horas antes do início do Congresso de
Abertura pelo e-mail cortesnatacao@cbda.org.br;
4) A Tabela de Índices, Programa de Provas e regulamento da competição encontram-se disponíveis
na página do evento no site da CBDA, e, serão aceitos, em caráter excepcional, todos os tempos da
temporada 2019 como referência para confirmações de índices de participação;
5) Por conta da ainda não resolução do novo corona vírus (COVID19), as equipes participantes deverão
apresentar, de todas as pessoas vinculadas aos seus respectivos clubes, exame PCR negativo, com
data válida para aceitamento de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da competição, sem o
qual o (a) atleta estará impedido de participar da competição, não sendo permitida substituição;
6) Aos Atletas (e seu respectivo staff) advindos do exterior, serão exigidos 02 (dois) exames de PCR
para COVID 19: Um com data de 48 (quarenta e oito) horas anteriores ao seu respectivo embarque,
e o segundo com 48 (quarenta e oito) horas antes do início da competição;
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7) A fim de se respeitar todas as normas de segurança dos órgãos de governo, os aquecimentos das
etapas realizadas pela manhã serão realizados de forma que os atletas mantenham ao máximo uma
distância segura de outros atletas;
8) Informamos que haverá marcação nas arquibancadas para reforçar o distanciamento entre os
atletas, que os blocos de partida e todos os implementos usados na competição serão higienizados
a todo momento durante a competição. Haverá álcool em gel em todos as áreas de circulação dos
aletas. Os vestiários serão somente para a colocação e retirada de trajes e a utilização dos sanitários
não deverão ser usados para banhos e outras ações que possam levar riscos desnecessários à
segurança dos atletas;
9) Todos os protocolos de saúde serão reavaliados semanalmente e poderão alterações até a semana
anterior ao evento;
10) Será obrigatório o uso de máscaras de proteção, que cubram totalmente nariz e boca, por todos os
atletas, staff, árbitros e organizadores, que não estiverem dentro da piscina ou se preparando para
sua prova.
11) A competição será realizada sem público e sem a participação de pais, parentes ou amigos dos
atletas. Apenas os participantes inscritos na competição, e os profissionais ligados ao clube (atleta),
poderão ingressar ao parque aquático, desde que sigam o protocolo de segurança aqui descrito.
12) Os Profissionais da arbitragem e da CBDA, desde que ligados ao andamento da competição,
também terão permissão de entrada, desde que sejam seguidos os protocolos de segurança.
13) Qualquer infração ao protocolo de segurança aqui descrito, poderá levar à desclassificação do
atleta ou de seu clube, sendo cada caso avaliado separadamente e individualmente pela direção da
CBDA.
14) Casos omissos serão tratados e avaliados pela direção da CBDA, que terá os Diretores Geral e de
Natação (Renato Cordani e Eduardo Fischer) como responsávis pelas deliberações.
15) Os aquecimentos das etapas realizadas pela tarde serão realizados EXCLUSIVAMETE com os atletas
que tomarão parte nas finais do Troféu Brasil;

16) As premiações serão feitas logo após a realização das provas, onde assim que anunciados os nomes
dos atletas, estes imediatamente colocarão as máscaras de proteção individual, bem como seus
agasalhos;
DATA LIMITES:
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As datas de inscrições limites a serem efetuadas pelos clubes são as seguintes:
•
•
•

Na CBDA – Até 24/11/2020;
Pagamentos - Até 30/11/2020.
Cortes- Até 05/12/2020, impreterivelmente.

Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.
Atenciosamente,
Luiz Fernando Coelho de Oliveira
Presidente

Eduardo Fischer
Diretor de Natação

Renato Cordani
Diretor Geral

Gustavo Otsuka
Gerente de Natação
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