Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022.
Boletim nº 154/2022
GO
Ilmºs 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 tornar público a Programação,
regulamento e programa de provas (apartados ao boletim), do FESTIVAL NORTE-NORDESTE MIRIM
E PETIZ DE NATAÇÃO, que vai ocorrer em Recife, PE, dias 14 e 15/10/2022:
O PARQUE AQUÁTICO ESTARÁ LIBERADO A PARTIR DA QUINTA FEIRA, DIA 13 DE
OOUTUBRO, A PARTIR DAS 14:00 HORAS.
1)

A piscina semiolímpica, com raias, ficará à disposição dos atletas para aquecimento
complementar ou soltura durante todo o evento, a noite ela ficará liberada até 30 minutos após
a última prova;
2)

Programação:
Quinta – feira – Noite:
Congresso de abertura – Santos Dumont as 18:30
1ª Etapa: Sexta-feira - dia 14/10/2022
Aquecimento: 07:30
Início 09:00 h
2ª Etapa: Sexta-feira - dia 14/10/2022
Aquecimento 15:00 h
Início 16:30
Abertura: 16:15 h
3ª Etapa: Sábado – dia 15/10/2022:
Aquecimento: 7:30 h
Início 09:00 h
4ª Etapa: Sábado – dia 15/10/2022:
Aquecimento 15:00 h
Início 16:30 h

HOSPEDAGEM: Os clubes interessados deverão manter contato diretamente com os hotéis, cuja
lista recomendada pela Federação Aquática Pernambucana se encontra na página do evento.
AVISOS IMPORTANTES:
1)
Aas inscrições dos clubes deverão ser feitas até 07/10/2022, através do sistema SGE –
CBDA (Link de acesso aos treinadores: https://vida-atleta.bigmidia.com/);
2)
O pagamento deverá ser feito até o dia 10/10/2022, de acordo com o valor constante do
regimento de taxas vigente, não sendo recebidas inscrições fora dos prazos previstos, e
realizados através de boleto bancário emitido pelo sistema da CBDA;
3)
Os cortes deverão ser feitos em até 72 (setenta e duas) horas antes do início do
Congresso de Abertura pelo e-mail cpdmarco@hotmail.com até o dia 11/10/2022 às 23:59,
impreterivelmente;
4)
A CBDA não entregará balizamentos resultados, programação ou outros relatórios
impressos antes e durante a competição. Que todos os relatórios pertinentes à competição serão
publicados no site da CBDA.
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.
Atenciosamente,
Gustavo Otsuka
Supervisor de Natação

