
 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021. 
 
 
Boletim nº 177/2021 
GO 
 
 
ILMº. SRS. 
DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 
 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. que se encontra 
abaixo a programação e em anexo o programa de provas do CAMPEONATO BRASILEIRO 
JUVENIL DE NATAÇÃO DE VERÃO – Troféu Carlos Campos Sobrinho, de 23 a 27/11/2021 no 
Grêmio Náutico União, Porto Alegre, RS. 
 
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, nº 500, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 

23/11/2021 

Terça-feira 

1ª Etapa 

Horário Atividade 

09:00/11:00 
A piscina estará liberada para treinamento das 

equipes participantes. 

13:45 Congresso Técnico (Virtual) 

15:00 Aquecimento 

16:00 Provas de Fundo (1ª Etapa) 

 

24/11/2021 

Quarta-feira 

2ª/3ª Etapas 

MANHÃ e TARDE 

24/11/2021 – Quarta-Feira (MANHÃ) 

Horário Atividade 

07:15 Aquecimento 

08:15 Final do Aquecimento 

08:25 Entrada dos Árbitros 

08:30 Início - 2ª etapa (Eliminatórias) 

24/11/2021 – Quarta-Feira (TARDE) 

Horário Atividade 

15:00 Aquecimento 

16:15 Final do Aquecimento 

16:20 Entrada dos Árbitros 

16:25 Solenidade (Hino Nacional) 

16:30 Início - 3ª etapa (Finais) 

 

 



 

 

25/11/2021 

Quinta-feira 

4ª/5ª Etapas 

MANHÃ e TARDE 

25/11/2021 – Quinta-feira (MANHÃ) 

Horário Atividade 

07:15 Aquecimento 

08:15 Final do Aquecimento 

08:25 Entrada dos Árbitros 

08:30 Início - 4ª etapa (Eliminatórias) 

25/11/2021 – Quinta-feira (TARDE) 

Horário Atividade 

15:00 Aquecimento 

16:15 Final do Aquecimento 

16:20 Entrada dos Árbitros 

16:25 Início - 5ª etapa (Finais) 

 

26/11/2021 

Sexta-feira 

6ª/7ª Etapas 

MANHÃ e TARDE 

26/11/2021 – Sexta-feira (MANHÃ) 

Horário Atividade 

07:15 Aquecimento 

08:15 Final do Aquecimento 

08:25 Entrada dos Árbitros 

08:30 Início - 6ª etapa (Eliminatórias) 

26/11/2021 – Sexta -feira (TARDE) 

Horário Atividade 

15:00 Aquecimento 

16:15 Final do Aquecimento 

16:20 Entrada dos Árbitros 

16:25 Início - 7ª etapa (Finais) 

 

27/11/2021 

Sábado 

8ª/9ª Etapas 

MANHÃ e TARDE 

27/11/2021 – Sábado (MANHÃ) 

Horário Atividade 

07:15 Aquecimento 

08:15 Final do Aquecimento 

08:25 Entrada dos Árbitros 

08:30 Início - 8ª etapa (Eliminatórias) 

27/11/2021 – Sábado (TARDE) 

Horário Atividade 

15:00 Aquecimento 

16:15 Final do Aquecimento 

16:20 Entrada dos Árbitros 

16:25 Início - 9ª etapa (Finais) 

Após o término da competição Entrega de troféus aos clubes vencedores 

 



 

 
HOSPEDAGEM: Os clubes interessados deverão manter contato diretamente com os hotéis. 
 
AVISOS IMPORTANTES: 
1) As associações para participação, deverão fazer as suas inscrições 15 (quinze) dias úteis 
antes do início da competição, até o dia 08/11/2021, através do sistema cbdaweb.org.br; e 
pagamento das inscrições deverá ser efetuado até 10 (dez) antes do início da competição 
(13/11/2021); 

 

2) 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 Até o dia 20/11/2021 às 23:59, 

impreterivelmente; 
 
3) A Tabelas de Índices e Programa de Provas encontram-se disponíveis na página do 
evento no site da CBDA; 

 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS: 

Teste pré evento 

 
✓ RT-PCR com resultado NÃO DETECTADO; 
✓ Coleta do teste com até 72 horas de antecedência do início da competição; 
✓ Considerar como início da competição as 08h00 da data do congresso técnico; 
✓ O resultado deverá ser enviado à CBDA (gustavootsuka@cbda.org.br) com até 24 horas 
de antecedência do início da Competição; 
✓ Os participantes só estarão aptos a acessar a instalação, após o “de acordo” da CBDA; 
✓ Não serão aceitos testes do tipo rápido e Antígeno; 
 

Chegada antes da Competição 

 
✓ Clubes que planejem chegar antes do início da competição e quiserem utilizar a 
estrutura do Parque Aquático para treinamento deverão apresentar um teste RT-PCR NÃO 
DETECTADO para entrar; 
 

Acesso ao Parque 

 
✓ O acesso ao parque será exclusivo para atletas e treinadores que estarão em competição 
na etapa correspondente; 
 
✓ Evitar ao máximo as aglomerações durante a competição. Solicitamos, portanto, que o 
(a) atleta, assim que nadar sua prova, se dirigir a sua hospedagem, visto que não será permitida 
a presença de atletas e treinadores para assistirem as provas; 
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✓ Os atletas e técnicos que não competirão na etapa terão um horário exclusivo para 
treinamento; 
 
✓ Que poderão ser informados posteriormente outros protocolos sanitários, de acordo 
com as autoridades do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
A CBDA está inteiramente comprometida em zelar pela saúde de atletas, treinadores e toda 
comunidade aquática, não os colocando em risco de exposição ao novo coronavírus, se 
solidarizando com todos os afetados por esta crise sem precedentes e está atenta a todas as 
orientações dos órgãos reguladores sobre os avanços da COVID-19. 
 

A CBDA está inteiramente comprometida em zelar pela saúde de atletas, treinadores e toda 
comunidade aquática, não os colocando em risco de exposição ao novo coronavírus. 
 
A CBDA se solidariza a todos os afetados por esta crise sem precedentes e está atenta a todas 
as orientações dos órgãos reguladores sobre os avanços da COVID-19. 

 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 

Atenciosamente, 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Renato Cordani 

Vice-Presidente 

Gustavo Otsuka 

Gerente de Natação 

 
 
 


