
SALTO SBRASI L . CO M | CBDA . O RG . BR 

 

 

 

Brasília, 17 de fevereiro de 2022 
 
 

Boletim 02/2022 

 

 
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 realizado o CAMPEONATO BRASILEIRO GRUPOS A E 

B, CAMPEONATO BRASILEIRO COPINHA BRASIL e CAMPEONATO BRASILEIRO 

TROFÉU BRASIL, os quais servirão de seletiva para os Jogos Sul Americanos da 

ODESUR, Campeonato Mundial Júnior da FINA, Gimnasiade, Fina World Championships, 

World University Games e Grand Prix 2022. As competições serão realizadas no Centro de 

Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília - UnB, na cidade de 

Brasília, no período de 11 a 17 de abril de 2022. 

 

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 

mailto:saltosbrasil@cbso.org.br
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
Local da Competição 

 

Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UnB 

Campus Universitário Darcy Ribeiro s/n - Centro Olímpico da UnB – Asa Norte 

Brasília/DF 

CEP: 70910-900 

Fone: 61 3107 2544 

 
Programação 

 

A programação da competição será publicada até o dia 25/02, após sugestão da Comissão 

Técnica e aprovação da Diretoria da Saltos Brasil e da CBDA. A Comissão Técnica deverá 

encaminhar as sugestões até 23/02 para saltosbrasil@cbso.org.br. 
 

Critérios de Seleção para os eventos Internacionais 
 

Os critérios serão publicados até o dia 25/02, após sugestão da Comissão Técnica e 

aprovação da Diretoria da Saltos Brasil e da CBDA. A Comissão Técnica deverá 

encaminhar as sugestões até 23/02 para saltosbrasil@cbso.org.br. 
 

Hospedagem 
 

Recomendamos que as equipes participantes se hospedem no Setor Hoteleiro Norte ou 

Sul. No local há vários hotéis de todas as categorias e preços. A UnB disponibilizará um 

apartamento para atletas e técnicos com número limitado de vagas, para solicitar a 

utilização do mesmo é necessário formalizar pedido de uso no e-mail 

saltosbrasil@cbso.org.br. 
 

Alimentação 
 

Caso seja do interesse dos participantes, a Saltos Brasil poderá negociar com um 

restaurante de servir o almoço no Centro Olímpico da UnB. 

 
Translado 

 

Os custos com passagem aérea, hospedagem, alimentação e translado, bem como 

qualquer outro custo referente a participação na competição serão de inteira 

responsabilidade de cada clube ou atleta. A Saltos Brasil poderá arcar com as despesas 

de técnicos e atletas conforme resultados obtidos na temporada de 2021. 

mailto:saltosbrasil@cbso.org.br
mailto:saltosbrasil@cbso.org.br
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Inscrições 
 

Por ocasião das inscrições, xs atletas deverão estar devidamente registrados na Saltos 

Brasil para o ano de 2022. 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 03 de abril de 2022 pagando o 

valor normal da inscrição ou entre os dias 04 e 09 de abril pagando o valor da inscrição 

diferenciado em razão do atraso. 

 

 
Taxa de Inscrição 

 

Valor até 03/04/2022: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por atleta, por prova. 

Valor de 04/04/2022 até 09/04/2022: 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 sítio 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. As três equipes 

que somarem mais pontos de acordo com o Regulamento da competição, receberão troféus 

de primeiro, segundo e terceiro lugar. Serão premiados com um Troféu de Melhor Índice 

Técnico, xs atletas (Masculino e Feminino) que somarem mais pontos para os seus clubes 

em cada categoria, conforme tabela abaixo. Havendo empate entre dois ou mais atletas, 

vencerá aquele que obtiver mais pontos, somando as pontuações das provas individuais; 

 
Colocação / Pontuação para Equipe ou Índice Técnico 

http://www.saltosbrasil.com/
http://www.saltosbrasil.com/
http://www.saltosbrasil.com/
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1º 21 pontos 4° 12 pontos 7º 06 pontos 10° 03 pontos 

2º 18 pontos 5° 10 pontos 8º 05 pontos 11° 02 pontos 

3° 15 pontos 6° 08 pontos 9° 04 pontos 12° 01 pontos 

 

Somente no Campeonato Brasileiro Copinha Brasil, na categoria iniciante, os atletas que 

não alcançarem a primeira, segunda ou terceira colocação serão premiados com medalhas 

de participação. Todos os clubes participantes do Campeonato Brasileiro Copinha Brasil 

receberão troféus de participação. Neste campeonato não haverá troféu de melhor atleta 

masculino e feminino. 

 

 
COVID-19 

 

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

os participantes deverão apresentar a carteira de vacinação com todas as doses 

ministradas de acordo com a idade e o Termo de Ciência, Consentimento e 

Responsabilidade. Os participantes que não apresentarem os documentos mencionados, 

NÃO PODERÃO participar do evento. Os documentos deverão ser inseridos na área 

restrita do atleta no sítio da Saltos Brasil. 

 
Todos os participantes 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. 

 

 
Regras 

 

Para os eventos Campeonato Brasileiro Grupos A e B e Campeonato Brasileiro Troféu 

Brasil, serão utilizadas as regras da Saltos Brasil, da Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos e da Federação Internacional de Natação. Todas as provas serão finais diretas. 

 
Para o Campeonato Brasileiro Copinha Brasil, será utilizado regulamento específico com 

as propostas apresentadas pela Comissão da Base. 

 
Índices para as Competições Internacionais 

 

Serão utilizados os índices divulgados para a temporada 2022 que foi sugerido pela 

Comissão Técnica. 
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Ranking Nacional 
 

As competições Campeonato Brasileiro Grupos A e B e Campeonato Brasileiro Troféu 

Brasil valerão para a somatória do Ranking Nacional da modalidade conforme tabela 

abaixo: 

 
1º 21 pontos 4° 12 pontos 7º 06 pontos 10° 03 pontos 

2º 18 pontos 5° 10 pontos 8º 05 pontos 11° 02 pontos 

3° 15 pontos 6° 08 pontos 9° 04 pontos 12° 01 pontos 
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Termo de Ciência, Consentimento e Responsabilidade 

 
Declaro para os devidos fins, que concordo com as normas e exigências para participação 
nos eventos organizados pela Saltos Brasil a serem realizados na temporada de 2022 e me 
responsabilizo por seguir os procedimentos sanitários de acordo com a orientação da 
Saltos Brasil. 

 
Para tal, declaro que recebi os esclarecimentos necessários e estou ciente das principais 
condições, listadas abaixo: 

 
• Obrigatoriedade do uso de máscara, 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; 
• Sou responsável pelo meu kit pessoal de treino, hidratação e higiene, sabendo que 

não poderei deixá-los no local; 
• Tenho ciência que a participação nos eventos da Saltos Brasil é de minha total e 

exclusiva opção; 
• Que devo estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas e físicas para 

participar dos eventos da Saltos Brasil; 
• Devo informar imediatamente ao treinador, ao primeiro sintoma relacionados a 

COVOD-19, contato com pessoas infectadas e cumprir as determinações de 
possíveis Decretos em vigor; 

 
 
 
Data:      /     /   

 

 

 

Atleta: RG:    
 

Responsável:  (em caso de menor de idade) 

RG:     

 

 

Assinatura: CPF:    
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REGULAMENTO 

COPINHA BRASIL 
 

 

GERAL 

 
1- Para inscrição e participação nas competições oficiais da SALTOS BRASIL, todos 

os atletas e clubes deverão estar devidamente registrados e em dia com as taxas da 

SALTOS BRASIL; 

 
2- Não haverá limite de número de inscrição por clube; 

 
3- O Torneio Nacional Copinha Brasil compreende as seguintes categorias e níveis: 

 

 
 
CATEGORIAS 

NÍVEIS 

INICIANTE 1 INICIANTE 2 EXPERIENTE 

F até 7 anos - - 

E 8 e 9 anos até 9 anos - 

D 10 e 11 anos 10 e 11 anos 10 e 11 anos 

C 12 e 13 anos 12 e 13 anos 12 e 13 anos 

*Idade em 31 de dezembro do ano da competição. 

 
4- As categorias E e F foram criadas para auxiliar na massificação do esporte e tornar a 

competição mais competitiva. 

 
5- Serão classificados como INICIANTE 1 ou INICIANTE 2 aqueles atletas que nunca 

participaram de campeonatos brasileiros e/ou participaram apenas das provas 

sincronizadas e do trampolim de 1m do campeonato brasileiro e/ou competições 

internacionais; 

 
6- Atletas que participaram de campeonatos estaduais ou regionais podem ser inscritos 

no nível INICIANTE 1, INICIANTE 2 ou EXPERIENTES; 

 
7- Serão classificados como EXPERIENTES aqueles atletas que cumprirem as exigências 

em relação a sua categoria ou que já tenham participado de campeonato brasileiro e/ou 

internacional; 

 

8- Uma vez tendo competido em um nível superior, os atletas não poderão descer de 

nível, por exemplo: sair do nível INICIANTE 2 para INICIANTE 1 ou EXPERIENTE para 

INICIANTE 2, mesmo se de um ano para o outro o atleta mudar de categoria. 
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9- Os atletas deverão indicar em qual nível e categoria irão competir no momento da 

inscrição; 

 
10- Os atletas poderão competir no nível INICIANTE 1 por prazo indeterminado; 

 
11- Os atletas poderão competir no nível INICIANTE 2 por apenas 2 anos, consecutivos ou 

não, após esse período, os atletas deverão, obrigatoriamente, competir no nível 

EXPERIENTE; 

 
INICIANTES 

 
12- Os atletas da categoria F, caso optem, podem competir no nível INICIANTE 2 da 

categoria E desde que cumpram os critérios para participar da mesma. 

 
13- Para os atletas dos níveis INICIANTE 1 e INICIANTE 2 terão duas provas: uma prova 

de trampolim onde os atletas poderão saltar do trampolim de 1 metro e/ou trampolim 

de 3 metros e outra prova de plataforma onde os atletas poderão saltar da plataforma de 

1 metro, 3 metros, 5 metros e/ou 7,5 metros (até a categoria D poderá utilizar somente 

as plataformas de 1, 3 e 5 metros; para categoria C pode-se utilizar a plataforma de 

7,5 metros); 

 
14- Os atletas do nível INICIANTE 1 e INICIANTE 2 seguirão os seguintes critérios: 

 
 

INICIANTE 1 

CATEGORIA SALTOS – 1 METRO, 3 METROS E PLATAFORMA 

 

F 

Os atletas dessas categorias realizarão 3 fundamentos básicos, ficando 

livre a escolha da altura em que será realizado. Os atletas não poderão 

repetir nenhum salto independente da altura. (No máximo até 5m de 

altura) 

 

E 

Os atletas dessa categoria realizarão 4 fundamentos básicos, ficando 

livre a escolha da altura em que será realizado. Os atletas não poderão 

repetir nenhum salto independente da altura. (No máximo até 5m de 
altura) 

 
 

D 

Os atletas dessa categoria realizarão 5 quedas na água sendo 4 

fundamentos básicos e 1 salto a sua escolha (podendo ser outro 

fundamento básico ou um salto), ficando livre a escolha da altura em 

que será realizado. Os atletas não poderão repetir nenhum salto 

independente da altura.(No máximo até 5m de altura) 
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C 

Os atletas dessa categoria realizarão pelo menos 6 quedas na água sendo 

4 fundamentos básicos e 2 saltos a sua escolha (podendo ser outro 

fundamento básico ou um salto), ficando livre a escolha da altura em 

que será realizado. Os atletas não poderão repetir nenhum salto 

independente da altura. (No máximo até 7,5m de altura) 

 

INICIANTE 2 

CATEGORIA SALTOS – 1 METRO, 3 METROS E PLATAFORMA 

 
 

E 

Os atletas dessa categoria realizarão 4 quedas na água, sendo 2 

fundamentos básicos e 2 saltos, ficando livre a escolha da altura em 

que será realizado. Os atletas não poderão repetir nenhum salto, 

independente da altura. Para essa categoria deve-se fazer pelo menos 2 

grupos de saltos.(No máximo até 5m de altura) 

 
 
 

D 

Os atletas dessa categoria realizarão 5 quedas na água, sendo 2 

fundamentos básicos e 3 saltos, ficando livre a escolha da altura em que 

será realizado. Os atletas não poderão repetir nenhum salto independente 

da altura. Para essa categoria deve-se fazer pelo menos 3 grupos de 

saltos.(No máximo até 5m de altura) 

 
 
 

C 

Os atletas dessa categoria realizarão 6 quedas na água, sendo 2 

fundamentos básicos e 4 saltos, ficando livre a escolha da altura em 

que será realizado. Os atletas não poderão repetir nenhum salto 

independente da altura. Para essa categoria deve-se fazer pelo menos 4 

grupos de saltos.(No máximo até 7,5m de altura) 

 

 

15- Os atletas de todas as categorias do nível INICIANTE 1 e INICIANTE 2, poderão 

realizar saltos parados, com pulo para ponta e, também, será permitido que estes 

atletas efetuem até três quiques no trampolim antes de saírem para os saltos de 

qualquer grupo, tanto nas saídas de frente, quanto nas saídas de costas; 

 
EXPERIENTES 

 
16-  Para os atletas do nível EXPERIENTE haverá provas de trampolim de 1 metro, 

trampolim de 3 metros e plataforma seguindo as regras usadas nos campeonatos 

nacionais de grupos de idades. 
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17- Os atletas de todas as categorias do nível EXPERIENTE poderão realizar saltos 

parados, com pulo para ponta e, também, será permitido que estes atletas efetuem 

até três quiques no trampolim antes de saírem para os saltos de qualquer grupo, 

tanto nas saídas de frente, quanto nas saídas de costas; 

 
DO GRAU DE DIFICULDADE - GD: 

 
18- O nível EXPERIENTE seguirá a tabela de grau de dificuldade – GD da FINA. 

19- Os níveis INICIANTE 1 e INICIANTE 2 seguirão a seguinte tabela de grau de 

dificuldade - GD, não podendo executar saltos diferentes e em diferentes posições 

das que estão aqui expostas: 

 
 

TABELA DE GRAU DE DIFICULDADE PARA INICIANTES 1 E 2 

FUNDAMENTOS BÁSICOS E SALTOS 

 
SALTOS 

TRAMP 1M 

ou PLAT 

1M 

TRAMP 3M ou 

PLAT 3M 

 
PLAT 5M 

 
PLAT 7,5M 

FRENTE – FUNDAMENTOS BÁSICOS 

100A - Em pé de frente esticado 

sem coordenação 
1.0 1.1 1.2 1.3 

100C - Em pé de frente grupado 

sem coordenação 
1.1 1.2 1.3 1.4 

100B - Em pé de frente carpado 
sem coordenação 

1.2 1.3 1.4 1.5 

001D - Entrada de frente posição 

livre 
1.3 1.4 1.5 

1.6 

001C - Entrada de frente 

grupado 
- 1.5 1.6 

1.7 

001B - Entrada de frente carpado - 1.6 1.7 1.8 

FRENTE - SALTOS 

101C - Simples para frente 

grupado 

 
1.9 

 - 

102C - Mortal para frente 

grupado 

 
1.9 

 - 

103C - Um e meio de frente 

grupado 

 
2.0 

 - 

COSTAS – FUNDAMENTOS BÁSICOS 
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200A - Em pé de costas esticado 
com coordenação 

1.3 1.4 1.5 1.6 

200C - Em pé de costas grupado 

com coordenação 
1.4 1.5 1.6 1.7 

200B Em pé de costas carpado 

com coordenação) 
1.5 1.6 1.7 1.8 

002A - Entrada de costas 
esticado 

2.0 2.2 2.3 
2.4 

002C - Entrada de costas 

grupado 
- 1.7 1.8 

1.9 

002B - Entrada de costas 

carpado 
- 1.8 1.9 

2.0 

COSTAS –SALTOS 

201C - Simples de costas 2.2 2.3 2.4 - 

202C - Mortal de costas grupado 1.9 2.0 2.0 - 

REVIRADO – FUNDAMENTOS BÁSICOS 

400A - Em pé de costas esticado 

sem coordenação 
1.2 1.3 1.4 1.5 

400C - Em pé de costas grupado 

sem coordenação 
1.3 1.4 1.5 1.6 

400B - Em pé de costas carpado 
sem coordenação 

1.4 1.5 1.6 1.7 

REVIRADO - SALTOS 

401C - Simples revirado grupado 1.9 2.0 2.0  

402C - Mortal revirado grupado 2.2 2.0 2.2  

PONTA PÉ – FUNDAMENTOS BÁSICOS 

300A - Em pé de frente esticado 

com coordenação 
1.1 1.2 1.3 1.4 

300C - Em pé de frente grupado 

com coordenação) 
1.2 1.3 1.4 1.5 

300B - Em pé de frente carpado 
com coordenação 

1.3 1.4 1.5 1.6 

PONTA PÉ - SALTOS 

301C - Simples pontapé grupado 2.4 2.5 2.5  

302C - Mortal pontapé grupado 2.1 2.2 2.1  

PARADA DE MÃOS (PLATAFORMA) - SALTOS 

600A - Equilíbrio simples - - 2.0  
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612C - Equilíbrio de frente com 
mortal grupado 

- - 2.2 
 

612B - Equilíbrio de frente com 
mortal carpado 

- - 2.3 
 

 

20- Para saltos realizados da plataforma de 1 ou 3 metros, deverão ser utilizados os graus 

de dificuldade relativo ao do trampolim de 1 ou 3 metros. 

 
PREMIAÇÕES 

 
21- Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze os atletas que 

conquistarem, respectivamente, a primeira, segunda e terceira colocação em cada 

prova. Todos os atletas que competirem na categoria Iniciante receberão medalha 

de participação. 

 
22- Não haverá premiação por clubes. Todos os clubes receberão troféu de participação; 

 
ARBITRAGEM 

 
23- Os árbitros e mesários serão selecionados pela SALTOS BRASIL e, 

preferencialmente, serão da cidade sede da competição. 

 
24- O árbitro selecionado para participar de uma competição não poderá estar atuando 

como técnico nesta mesma competição; 

 

 
Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

 
Ricardo Moreira 

Presidente 


