
 

 

Brasília, 28 de junho de 2021 
 
 

Boletim 007/2021 
 
 

Ilmxs. Srxs. 
Presidente de Clubes e Federações Filiadas 
 
 
 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 realizada a SELETIVA ONLINE nos dias 6, 7 e 8 de agosto 

de 2021, que selecionará os atletas que participarão da SELETIVA JÚNIOR DE SALTOS 

ORNAMENTAIS para os campeonatos internacionais: Campeonato Sul-Americano Júnior, 

Campeonato Pan-Americano Júnior, Campeonato Mundial Júnior e Jogos Pan Americanos 

Júnior. 

 

 A programação da competição e os procedimentos de inscrição encontram-se em 

anexo. Qualquer dúvida ou informação adicional pode ser solicitada pelo e-mail 

saltosbrasil@cbso.org.br 

 
Atenciosamente, 

 
 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente da CBDA 

 

 

Ricardo Moreira 

Presidente da Saltos Brasil 
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SELETIVA ONLINE PARA 
SELETIVA JÚNIOR DE SALTOS ORNAMENTAIS 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
03/08 - Terça-feira 

 

18:00 - 19:00 Congresso de Abertura 
 
06/08 – Sexta-Feira 

 

09:00 - 12:00 Prova 1 - Trampolim de 1m – categoria B Feminino 

 Prova 2 – Trampolim de 1m - categoria D e C – Masculino  

 Prova 3 – Trampolim de 1m – Categoria D e C – Feminino  

 
14:00 – 18:00 Prova 4 – Trampolim de 1m – categoria A Feminino  

Prova 5 – Trampolim de 1m – Categoria A Masculino  

Prova 6 – Trampolim de 1m – Categoria B Masculino  

 
 
07/08 – Sábado 

 

09:00 - 12:00 Prova 7 - Trampolim de 3m – categoria B Feminino  

 Prova 8 – Trampolim de 3m - categoria D e C – Masculino  

 Prova 9 – Trampolim de 3m – Categoria D e C – Feminino  

 
14:00 – 18:00 Prova 10 – Trampolim de 3m – categoria A Feminino  

Prova 11 – Trampolim de 3m – Categoria A Masculino  

Prova 12 – Trampolim de 3m – Categoria B Masculino  

 

 
08/08 – Domingo 

 

09:00 - 12:00 Prova 13 - Plataforma – categoria B Feminino  

 Prova 14 – Plataforma - categoria D e C – Masculino  

 Prova 15 – Plataforma – Categoria D e C – Feminino  

 
14:00 – 18:00 Prova 16 – Plataforma – categoria A Feminino 

Prova 17 – Plataforma – Categoria A Masculino 

Prova 18 – Plataforma – Categoria B Masculino  
 
Observação: A programação pode sofrer ajuste após finalizar o período de inscrições. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 



 

 

 
Local e Datas da Competição 
 
- Congresso de Abertura - 03/08/2021 às 18 horas 
- Seletiva Online – 06, 07 e 08 de agosto de 2021 
- Local: As competições e o congresso serão realizados em ambiente virtual, pela 
plataforma Zoom e serão transmitidos ao vivo pelo YouTube. 
- Link do zoom: 
https://zoom.us/j/3615860595?pwd=eW5mU3U0azNsWDIwRDI4dHdrWlVpUT09  
- Senha: 9HTewW 
 
Inscrições 
 
Por ocasião das inscrições, xs atletas deverão estar devidamente registrados na Saltos 

Brasil para o ano de 2021. O registro na Saltos Brasil deve ser realizado através do login e 

senha do clube no sitio www.saltosbrasil.com.  

As inscrições deverão ser realizadas através do login e senha de cada clube que é 

acessado pelo sitio www.saltosbrasil.com. 

 

Os atletas podem ser inscritos para a competição até o dia 25 de julho de 2021. 

 

Taxa de Inscrição 

 

Valor até 25/07/2021: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta, por prova. 

Valor de 26/07 a 03/08/2021: R$ 90,00 (noventa reais) por atleta, por prova. 

Forma de Pagamento: Boleto bancário ou cartão de crédito 

Observação: Caso x atleta tenha idade para competir em duas (2) categorias de acordo 

com as regras de cada competição individual, este deverá escolher qual categoria irá se 

inscrever na Seletiva Online.  

 

Regras  

 

A competição será realizada de acordo com as regras da Saltos Brasil, da Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos e da Federação Internacional de Natação. De forma 

excepcional as idades das categorias A e B estão com alteração devido as regras 

específicas de cada competição internacional em consequência da pandemia. 

 

Critérios 

 

Cada clube será responsável por disponibilizar uma câmera e acesso à internet para que o 

atleta apresente seus saltos aos árbitros. É de inteira responsabilidade do clube o bom 

funcionamento da internet. Caso o atleta não tenha conexão no momento do salto, ele irá 

para o final da rodada, caso seja o último da rodada, a organização irá esperar 3 minutos 

http://www.saltosbrasil.com/
http://www.saltosbrasil.com/


 

 

para uma nova tentativa, não reestabelecendo a conexão o salto será considerado não 

executado. 

 

Sugerimos que utilizem uma câmera com boa qualidade e fixada no tripé para melhor 

estabilização da imagem, além de uma distância adequada do aparelho para uma 

visualização completa do salto. 

 

Será feito um teste de câmera com cada clube antes do evento, a ser marcado data e 

horário com cada clube e a organização. 

 

Se classificarão para a Seletiva Júnior de Saltos Ornamentais os atletas que ultrapassarem 

o índice estipulado para cada prova na Categoria A, B, C e D. 

 

Caso um atleta não consiga alcançar o índice, mas queira participar da Seletiva Júnior de 

Saltos Ornamentais, poderá fazer uma solicitação justificada à Diretoria da Saltos Brasil, a 

qual poderá autorizar sua participação mediante avaliação. 

 

Caso algum atleta faça o índice para os campeonatos internacionais na seletiva online, o 

mesmo deve competir na seletiva presencial. Será avaliada a possibilidade de validar o 

índice conquistado na Seletiva Online, caso nenhum atleta faça um índice na seletiva 

presencial. 

 

Caso fique impossibilitado de se realizar uma Seletiva Júnior de Saltos Ornamentais por 

motivos da pandemia (caso se agrave), os resultados da Seletiva Online poderão ser 

avaliados. Neste caso, também poderão ser avaliados resultados de competições 

anteriores para definição da equipe. 

 

Índices para participar da SELETIVA JÚNIOR DE SALTOS ORNAMENTAIS 

CAT/PROVA 1M 3M Plataforma 

A 
Feminino 325,59 365,69 342,01 

Masculino 425,21 466,89 447,79 

B 
Feminino 284,44 314,83 297,93 

Masculino 340,82 382,47 355,44 

C 
Feminino 241,47 268,35 233,62 

Masculino 277,18 305,17 283,05 

D 
Feminino 189,95 204,87 202,67 

Masculino 195,03 213,98 216,63 

 

 

 

 

 



 

 

Boletins 

 

Os boletins deverão ser preenchidos através do login e senha do atleta ou técnico do clube 

na área restrita do sitio www.saltosbrasil.com. 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. 
 

Seletiva Júnior de Saltos Ornamentais 
 
A seletiva presencial está com previsão de data para os dias 1 a 4 de setembro de 2021 
com o local a ser definido. 

http://www.saltosbrasil.com/

