
 

 

Brasília, 28 de junho de 2021 
 
 

Boletim 008/2021 
 
 

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 JÚNIOR DE SALTOS 

ORNAMENTAIS nos dias 1, 2, 3 e 4 de setembro de 2021 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 
 
 
 

 
SELETIVA JÚNIOR DE SALTOS ORNAMENTAIS 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

mailto:saltosbrasil@cbso.org.br


 

 

31/08 - Terça-feira 
 

18:00 - 19:00 Congresso de Abertura 
 
01/09 – Quarta-Feira 
 

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

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

  

14:00 – 18:00 Prova 3 – Trampolim de 1m – categoria D e C Masculino 

Prova 4 – Trampolim de 1m – Categoria B* e A* e A** Masculino 

 
 
02/09 – Quinta-Feira 
 

09:00 - 12:00 Prova 5 - Trampolim de 3m – categoria B* e A* e A** Feminino 

 Prova 6 – Trampolim de 3m - categoria D e C Feminino 

  
14:00 – 18:00 Prova 7 – Trampolim de 3m – categoria D e C Masculino 

Prova 8 – Trampolim de 3m – Categoria B* e A* e A** Masculino 

 
03/09 – Sexta-feira 
 

09:00 - 12:00 Prova 9 – Plataforma - categoria D e C Masculino 

 Prova 10 – Plataforma - categoria D e C – Feminino 

  
14:00 – 18:00 Prova 11 – Trampolim 3m sincronizado - categoria B* e A* Masculino 

 Prova 12 – Trampolim de 3m sincronizado - Categoria A* e B* Masculino 
 
04/09 – Sábado 
 

09:00 - 12:00 Prova 11 – Plataforma - categoria B* e A* e A** Feminino 

 Prova 12 – Plataforma - categoria B* e A* e A** Masculino 
 
*Categorias referente aos campeonatos Sul-americano e Pan Americano e/ou Campeonato Mundial 
Júnior e Jogos Pan Americanos Júnior 
A** Categoria dos Jogos Pan Americanos Júnior, regras específicas nos critérios de classificação. 
Observação: A programação pode sofrer alterações após as inscrições dos atletas. 

  



 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
Local da Competição 
 
A ser definido. 

 
 
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 sítio www.saltosbrasil.com.  

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

acessado pelo sítio www.saltosbrasil.com. 

 

Xs atletas podem ser inscritos para a competição até o dia 15 de agosto de 2021 pagando 

o valor normal da inscrição. Após esta data, serão aceitas inscrições, porém com um valor 

diferenciado. 

 

 

Taxa de Inscrição 

 

Valor até 15/08/2021: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta, por prova. 

Valor até 29/08/2021: R$ 90,00 (noventa reais) por atleta, por prova. 

Forma de Pagamento: Boleto bancário ou cartão de crédito 

Observação: Para os atletas que participarão das: 1) Seletiva para o Campeonato Sul-

Americano Júnior e para o Campeonato Pan Americano Júnior e da; 2) Seletiva para o 

Campeonato Mundial Júnior e para os Jogos Pan Americanos Júnior, deverá ser realizada 

uma inscrição em cada competição. 

 

 

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, algumas competições estão com as idades das categorias A e B alteradas 

devido as regras específicas de cada competição internacional em consequência da 

pandemia. No caso dos Jogos Pan Americanos Júnior existem regras específicas de idade 

e número de saltos, conforme o quadro a seguir: 
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MASCULINO E FEMININO 

Ano/Nascimento 

Campeonato Sul-

Americano e Pan 

Americano Júnior 

Campeonato 

Mundial Júnior 

Jogos Pan 

Americanos Júnior 

2007 

Categoria B 

Não Participa 

Categoria A 

Saltos de acordo com a regra da 

FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

2006 

Categoria B Categoria B Categoria A 

Saltos de acordo com a regra da 

FINA 

Saltos de acordo com a 

regra da FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

2005 

Categoria A Categoria B Categoria A 

Saltos de acordo com a regra da 

FINA 

Saltos de acordo com a 

regra da FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

2004 

Categoria A Categoria A Categoria A 

Saltos de acordo com a regra da 

FINA 

Saltos de acordo com a 

regra da FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

2003 

Categoria A Categoria A Categoria A 

Saltos de acordo com a regra da 

FINA 

Saltos de acordo com a 

regra da FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

2002 Não Participa 

Categoria A Categoria A 

Saltos de acordo com a 

regra da FINA 

Trampolim: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) Livres 

Plataforma só 10m: 

5 (feminino) e 6 

(masculino) livres 

 

 

  



 

 

Critérios de classificação para as competições internacionais 

 

Campeonato Sul-Americano Júnior de Esportes Aquáticos 

 

O Brasil poderá levar, no máximo, quatro atletas por categoria (A/B/C/D) incluindo os dois 

sexos (masculino/feminino), totalizando 16 atletas que poderão representar o Brasil na 

competição e deverão ser inscritos como titulares; 

 

Para efeitos de classificação para o Campeonato Sul-Americano Junior, serão 

considerados os índices abaixo: 

 

Índice para o Campeonato Sul-Americano Junior 

CATEGORIA Índice 

Grupo A Feminino 1003 

Grupo A Masculino 1301 

Grupo B Feminino 871,2 

Grupo B Masculino 1047 

Grupo C Feminino 721,8 

Grupo C Masculino 840,3 

Grupo D Feminino e Masculino 529,62 

 
Os índices se referem à soma da pontuação nas provas individuais de trampolim de 1 

metro, trampolim de 3 metros e plataforma. 

 

Serão selecionados automaticamente os dois atletas que conseguirem as melhores 

pontuações em cada categoria, desde que ultrapassem o índice estipulado pela CBSO; 

 

Havendo vagas restantes, a Diretoria Técnica poderá selecionar outros atletas para 

comporem a Seleção, baseando-se na seletiva online ou presencial, bem como em 

competições anteriores, visando compor a melhor e mais competitiva equipe para o país; 

 

Os atletas que disputarão as provas Sincronizadas e Equipe serão escolhidos entre os 

atletas convocados; 

 

O número de atletas que a CBSO custeará na competição irá depender da verba disponível 

para o evento. Caso um atleta consiga o índice, mas não esteja dentro das vagas 

disponíveis pela CBSO, poderá ser analisada a possibilidade do atleta ir pagando suas 

despesas; 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil; 

 

 



 

 

 

UANA Pan-American Junior Diving Championships 

 

Poderão participar da competição somente as duas melhores marcas acima do índice 

estipulado para cada prova; 

 

Índice A – UANA Pan American Junior Championships 

CAT/PROVA 1M 3M Plataforma 

A 
Feminino 360,8 405,2 379 

Masculino 471,2 517,3 496,2 

B 
Feminino 315,2 348,8 330,1 

Masculino 377,6 423,8 393,8 

C 
Feminino 267,6 297,3 258,9 

Masculino 307,1 338,1 313,6 

D 
Feminino 210,5 227 224,6 

Masculino 216,1 237,1 240 

Sincro Feminino 258,23 

Sincro Masculino 283,49 

 
Índice B – UANA Pan American Junior Championships 

CAT/PROVA 1M 3M Plataforma 

A 
Feminino 342,72 384,94 360,01 

Masculino 447,59 491,46 471,36 

B 
Feminino 299,41 331,40 313,61 

Masculino 358,76 402,60 374,15 

C 
Feminino 254,18 282,47 245,92 

Masculino 291,77 321,23 297,95 

D 
Feminino 199,95 215,65 213,33 

Masculino 205,30 225,25 228,03 

 

O número de atletas que a CBSO custeará na competição irá depender da verba disponível 

para o evento. Caso um atleta consiga o índice, mas não esteja dentro das vagas 

disponíveis pela CBSO, poderá ser analisada a possibilidade dx atleta ir pagando suas 

despesas; 

 

Havendo vagas restantes, a Diretoria Técnica poderá selecionar outros atletas para 

comporem a Seleção, baseando-se na seletiva online ou presencial, bem como em 

competições anteriores, visando compor a melhor e mais competitiva equipe para o país; 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil; 

 

 



 

 

 

FINA World Junior Diving Championships (B=15 e 16 anos e A=17 a 19 anos) 

 

Poderão participar da competição somente as duas melhores marcas acima do índice 

estipulado para cada prova; 

 

Índice A – FINA World Junior Diving Championships 

CAT/PROVA 1M 3M Plataforma 

A 
Feminino 360,8 405,2 379 

Masculino 471,2 517,3 496,2 

B 
Feminino 315,2 348,8 330,1 

Masculino 377,6 423,8 393,8 

Sincro Feminino 258,23 

Sincro Masculino 283,49 

 

 
Índice B – FINA World Junior Diving Championships 

CAT/PROVA 1M 3M Plataforma 

A 
Feminino 342,72 384,94 360,01 

Masculino 447,59 491,46 471,36 

B 
Feminino 299,41 331,4 313,61 

Masculino 358,76 402,6 374,15 

 

O número de atletas que a CBSO custeará na competição irá depender da verba disponível 

para o evento. Caso um atleta consiga o índice, mas não esteja dentro das vagas 

disponíveis pela CBSO, poderá ser analisada a possibilidade dx atleta ir pagando suas 

despesas; 

 

Havendo vagas restantes, a Diretoria da Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para 

comporem a Seleção, baseando-se na seletiva online ou presencial, bem como em 

competições anteriores, visando compor a melhor e mais competitiva equipe para o país; 

 

Com o objetivo de formar a melhor Seleção, a Diretoria definiu que o atleta Kawan Pereira 

já tem garantida uma das vagas disponíveis na prova de plataforma masculina do grupo A. 

Para tanto, o atleta deverá cumprir seu planejamento de treinamentos. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Técnica; 

 

  



 

 

Jogos Pan Americanos Júnior 

(Categoria única = Atletas de 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2007) 

 

O Brasil terá 3 vagas para o masculino e 3 vagas para o feminino. Será selecionada a 

melhor pontuação de cada prova (Trampolim de 1m, Trampolim de 3m e Plataforma de 

10m, masculino e feminino), desde que cumpram os requisitos do campeonato. 

 

Critérios para classificação 

 

Para as provas: Trampolim de 1 metro feminino e Trampolim de 3 metros feminino deve-se 

executar 5 saltos livres com 5 diferentes grupos. 

 

Para as provas: Trampolim de 1 metro masculino e Trampolim de 3 metros masculino deve-

se executar 6 saltos livres, com 5 diferentes grupos. 

 

Para as provas de plataforma ambos os gêneros devem saltar somente 10 metros, para o 

masculino 6 saltos livres e 6 grupos e para o feminino 5 saltos livres de 5 diferentes grupos. 

 

Será classificado x atleta com a melhor pontuação em cada prova. Caso um mesmo atleta 

possua a melhor marca em mais de uma prova, a Diretoria da Saltos Brasil poderá convidar 

outro atleta para compor a delegação. 

 

Havendo vagas restantes, a Diretoria Técnica poderá selecionar outros atletas para 

comporem a Seleção, baseando-se na SELETIVA JÚNIOR DE SALTOS ORNAMENTAIS, 

visando compor a melhor e mais competitiva equipe para o país; 

 

Com o objetivo de formar a melhor Seleção, a Diretoria definiu que o atleta Kawan Pereira 

já tem garantida a vaga da prova de Plataforma de 10m masculino. Para tanto, o atleta 

deverá cumprir seu planejamento de treinamentos. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil; 

 

 

  



 

 

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). 

 

Os Atletas que irão competir nas categorias A e B, simultaneamente, deverão preencher 

tanto o boletim da categoria B quanto da categoria A com os saltos na mesma ordem e 

cumprindo as exigências de cada categoria. 

 

Para os Jogos Pan Americanos Júnior o boletim também deverá ser feito na mesma ordem 

da série de saltos livres e acrescentando o/os salto/os para completar os requisitos 

específicos da competição. 

 

 

Premiação  
 
Não haverá premiação nesta competição. 
 

 

Exame COVID-19 

 

Por ocasião dos procedimentos de segurança e controle relativo ao vírus COVID-19, todos 

os participantes deverão apresentar teste tipo PCR Swab (padrão ouro) para COVID-19 

NEGATIVO realizado entre os dias 26 e 29/08 e seguir os procedimentos sanitários exigidos 

no local como o uso de máscara, utilização de álcool em gel e manter o distanciamento 

entre as pessoas. Os atletas e técnicos que já treinam regularmente no local e já 

apresentaram o exame anteriormente, estão dispensados de apresentar um novo exame. 

Para aqueles que testarem positivo no teste PCR e não puderem participar da Seletiva, 

será analisada a possibilidade de serem avaliados em outra data, desde que haja tempo 

hábil para a inscrição na competição. 

 

 

Custos de participação na competição 

 

Os custos com passagem aérea, hospedagem, alimentação e translado para participar da 

Seletiva Júnior de Saltos Ornamentais serão de inteira responsabilidade do clube ou do 

atleta. 

 
 
 

http://www.saltosbrasil.com/

