
 

 

Brasília, 09 de outubro de 2021 
 
 

Boletim 013/2021 
 
 

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 encaminhar à V.Sas. as informações atualizadas referentes à CAMPEONATO  

BRASILEIRO INTERCLUBLES COPINHA BRASIL DE SALTOS ORNAMENTAIS que 

será realizada no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama no período de 13 e 14 de 

dezembro de 2021. 

Todos os protocolos de segurança e requisitos de participação e inscrição no evento 

encontram-se neste Boletim. 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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PROGRAMAÇÃO  
 

COPINHA BRASIL 
 
 

11/12 - Sábado 
 

08:00 - 18:00 Piscina livre 
 
12/12 - Domingo 

 

08:00 - 18:00 Piscina livre 

17:00 – 18:00          Congresso técnico 
 
13/12 – Segunda-Feira 
 

09:00 – 10:20         Prova 1, 2, 3 e 4 – Feminino E e F – Iniciante 1 e 2 

10:50 – 12:15         Prova 5, 6, 7 e 8 – Masculino D e C – Iniciante 1 e 2 
 

14/12 – Terça-Feira 
 

09:00 – 10:20         Prova 9, 10, 11 e 12 – Feminino D e C – Iniciante 1 e 2 

10:50 – 12:15        Prova 13, 14, 15 e 16 – Masculino E e F – Iniciante 1 e 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
Local da Competição 
 
Centro Olímpico e Paralímpico do Gama 

AE 01, Área Especial, Setor Central 

Gama – Brasília - DF 

 
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 28 de novembro de 2021 

pagando o valor normal da inscrição ou entre os dias 29 de novembro até 05 de dezembro 

pagando o valor da inscrição diferenciado em razão do atraso. 

 

 

Taxa de Inscrição 

 

Valor até 28/11/2021: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta, por prova. 

Valor de 29/11/2021 até 05/12/2021: R$ 90,00 (noventa reais) por atleta, por prova. 

Forma de Pagamento: Boleto bancário ou cartão de crédito 

 

 

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 
 

Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, xs atletas que obtiverem a 
primeira, segunda e terceira colocação em cada prova, respectivamente. Xs demais atletas 
receberão medalha de participação na competição. Todas as equipes receberão troféus de 
participação na competição  
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Exame COVID-19 

 

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

os participantes deverão apresentar comprovante de vacina ou teste tipo PCR para COVID-

19 NEGATIVO realizado com no máximo 72 horas de antecedência do primeiro dia de 

treino. O resultado deverá ser enviado um dia antes da chegada para o e-mail 

saltosbrasil@cbso.org.br. Todos os participantes também deverão seguir os procedimentos 

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

distanciamento entre as pessoas.  

 

 

Protocolo exigido pelo local da competição 

 

Não poderá ter a presença de público. 

 

Todos os integrantes das equipes deverão assinar Termo de Ciência, Consentimento e 

Responsabilidade para participar da competição, o qual deverá ser enviado para o e-mail 

saltosbrasil@cbso.org.br juntamente com o comprovante de vacina ou exame PCR 

negativo. 

 

Custos de participação na competição 

 

Os custos com passagem aérea, hospedagem, alimentação, translado, exames de Covid-

19 bem como qualquer outro custo referente a participação na competição serão de inteira 

responsabilidade de cada clube ou atleta. 

 

 

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. 
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Termo de Ciência, Consentimento e Responsabilidade 
 

Declaro para os devidos fins, que concordo com as normas e exigências para participação 
do evento Campeonato Brasileiro Interclubes Copinha Brasil de Saltos Ornamentais a ser realizada 
entre os dias 13 e 14 de dezembro no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama e me responsabilizo 
por seguir os procedimentos sanitários de acordo com a orientação da Confederação Brasileira de 
Saltos Ornamentais.  

 
Para tal, declaro que recebi os esclarecimentos necessários e estou ciente das principais 

condições, listadas abaixo:  
 

• Que devo estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas e físicas para participar 
das atividades propostas;  

• Devo informar imediatamente ao treinador, ao primeiro sintoma, contato com pessoa com 
sintoma e cumprir as determinações de possíveis Decretos em vigor;  

• Obrigatoriedade do uso de máscaras, salvo durante as práticas em que não for possível a 
utilização; 

• Devo manter o distanciamento de 2,0 m entre os usuários; 
• Devo realizar a higienização/desinfecção frequente das mãos e possuir meu próprio frasco 

de álcool em gel; 
• Sou responsável pela higienização/desinfecção dos equipamentos de uso pessoal após a 

utilização; 
• NÃO poderei ficar (permanecer) nas dependências do local fora do horário de treino ou de 

competição e nem usar espaços não autorizados; 
• Os pais ou responsáveis deverão deixar os atletas no horário especificado pelo treinador e 

retornar para buscá-los, também em horário determinado, ficando proibida a permanência no local 
de competição;  

• Sou responsável pelo meu kit pessoal de treino, hidratação e higiene, sabendo que não 
poderei deixá-los no local; 

 
Tenho ciência que a participação no evento Campeonato Brasileiro Interclubes Troféu Brasil de 

Saltos Ornamentais é de total e exclusiva opção do atleta e da família do atleta.  
 
 
Data: ___/___/______ 
 
 
Atleta: _______________________________ Assinatura: ___________________________ 
 
RG: _________________________________ CPF: ________________________________ 
 
 
 
Responsável: _________________________ Assinatura:____________________________ 

(em caso de menor de idade) 
 
RG: _________________________________ CPF: ________________________________ 

 


