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Brasília, 12 de dezembro de 2022 

 

Boletim 019/2022 

 

Ilmxs. Srxs.  

Presidentes de Clubes e Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais – Saltos Brasil 

 

 

 Senhorxs Presidentes, 

 

 

 O Diretor Executivo 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 divulgar os critérios de classificação para o CAMPEONATO SUL-
AMERICANO JÚNIOR 2023, CAMPEONATO PAN-AMERICANO JÚNIOR 2023, JOGOS 
PAN AMERICANOS DE SANTIAGO 2023 e CAMPEONATO MUNDIAL DE ESPORTES 
AQUÁTICOS 2023 e 2024. 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Hugo Parisi 

Diretor Executivo 
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Campeonato Sul-Americano Júnior 
 
O Brasil participará do Campeonato Sul-Americano Júnior em todas as provas do evento:  
 

   Masculino    Feminino     
 

- Trampolim 1m individual  - Trampolim 1m individual   
- Trampolim 3m individual  - Trampolim 3m individual  
- Trampolim 3m sincronizado  - Trampolim 3m sincronizado 
- Plataforma individual   - Plataforma individual 
- Plataforma sincronizada  - Plataforma sincronizada 

 

Para fins de classificação para o Campeonato Sul-Americano Júnior, serão utilizados os 
seguintes índices de referência; 
 
Índice de referência para o Campeonato Sul-Americano Júnior: 
 

ÍNDICES 

Grupo A 
Feminino 

Grupo A 
Masculino 

Grupo B 
Feminino 

Grupo B 
Masculino 

936,99 1178,75 787,27 1006,54 
Grupo C 
Feminino 

Grupo C 
Masculino 

Grupo D 
Feminino 

Grupo D 
Masculino 

638,08 809,12 532,52 534,69 
 

Para fins de classificação para o Campeonato Sul-Americano Júnior, serão válidas as 
pontuações obtidas nas seguintes competições: 
 
- Campeonato Brasileiro Grupos A e B 2023 (Maio 2023) 
- Campeonato Brasileiro Grupos C e D 2023 (Maio 2023) 
- Tomada de Índice Júnior 2023 
 
O número de atletas que o Brasil poderá levar na competição será determinado pela 
CONSANAT, organizadora da competição. 
 
O Brasil apenas custeará as despesas dxs atletas das categorias A e B que se classificarem 
para a competição. Xs atletas das categorias C e D deverão arcar com suas despesas. 
 
Até dois atletas que fizerem a maior pontuação acima do índice em cada categoria poderá 
participar da competição, desde que não exceda o máximo de atletas determinados pela 
organização. Caso exceda este número, apenas x atleta que tiver a maior pontuação acima 
do índice será classificado.  
 
Havendo vagas restantes, a Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para comporem 
a Seleção Brasileira Júnior de Saltos Ornamentais, mesmo que não tenham alcançado o 
índice. Não havendo mais vagas, a Diretoria Técnica irá escolher xs atletas que disputarão 
as demais provas entre xs atletas com índice para a competição; 
 
Todxs xs atletas que se classificarem para o Campeonato Sul-Americano Júnior deverão 
se disponibilizar para saltar outras provas determinadas pela Saltos Brasil. Caso umx atleta 
se recuse a saltar determinada prova, x mesmx perderá o direito de sua vaga. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil.  
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Campeonato Pan-Americano Junior 2023 
 
Poderão participar até dois atletas por prova individual de cada categoria e uma dupla por 
prova de saltos sincronizados. Serão selecionados até dois atletas que conseguirem as 
melhores pontuações em cada prova, desde que ultrapassem o índice estipulado; 
 
Índices “A” para participar do Campeonato Pan-Americano Júnior 2023 

Índices “A” 1m Fem 1m Masc 3m Fem 3m Masc Plat Fem Plat Masc 
Grupo A 352,50 447,55 393,11 471,49 381,87 459,63 
Grupo B 299,92 353,00 319,22 411,65 301,66 412,59 
Grupo C 239,81 304,78 272,35 338,37 234,13 303,19 
Grupo D 203,44 199,31 209,79 215,27 209,60 210,79 

Sincronizado   235,52 270,47 224,80 243,04 
 

 
Índices “B” para participar do Campeonato Pan-Americano Júnior 2023 

Índices “B” 1m Fem 1m Masc 3m Fem 3m Masc Plat Fem Plat Masc 
Grupo A 334,87 425,17 373,45 447,91 362,77 436,64 
Grupo B 284,92 335,35 303,26 391,07 286,57 391,96 
Grupo C 227,82 289,54 258,73 321,46 222,42 288,03 
Grupo D 193,27 189,34 199,30 204,51 199,12 200,25 

 
Para poder se classificar automaticamente para o Campeonato Pan-Americano Júnior 
2023, x atleta ou dupla deverá obter a maior pontuação acima do índice “A” entre todas as 
competições designadas como seletiva: 
 
- Campeonato Brasileiro A e B 2023 (Maio 2023) 
- Campeonato Brasileiro C e D 2023 (Maio 2023) 
- Tomadas de Índice Júnior 2023 (Maio 2023) 
 
O Brasil apenas custeará as despesas dxs atletas das categorias A e B que se classificarem 
para a competição com índice “A”. Xs atletas das categorias C e D deverão arcar com suas 
despesas. 
 
Havendo vagas restantes, a Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para comporem 
a Seleção Brasileira Júnior de Saltos Ornamentais, de acordo com os resultados das 
competições de 2022 e 2023; 
 
Após conseguir a vaga para a competição, xs atletas deverão continuar seguindo o 
planejamento de treinamento para a competição determinado pelxs treinadorxs. Aquelx 
atleta que não cumprir pelo menos 90% do treinamento, poderá ser desconvocado. 
 
Todxs xs atletas que se classificarem para o Campeonato Pan-Americano Júnior 2023 
deverão se disponibilizar para saltar outras provas que estejam aptos a competir. Caso umx 
atleta se recuse a saltar determinada prova, x mesmx poderá perder o direito de sua vaga 
e poderá ser suspenso da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais por um determinado 
período. 
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Caso o cancelamento da participação de umx atleta numa determinada prova gere qualquer 
multa para a Confederação, o pagamento dessa multa será de responsabilidade dx atleta. 
 
Havendo outras provas que não constem na tabela de índice, a Saltos Brasil poderá 
convocar outros atletas e deverá informar qual critério foi utilizado para selecionar os atletas 
convocados. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil. 
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World Aquatics Championships Fukuoka 2023 
 
 
Poderão participar até dois atletas por prova individual e uma dupla por prova de saltos 
sincronizados. Serão selecionados xs dois atletas que conseguirem as melhores 
pontuações em cada prova, desde que ultrapassem o índice estipulado; 
 
Índices A para participar do World Aquatics Championships 2023 
ÍNDICE A 1m 3m 10m 3m sincro 10m sincro 
Feminino 250,42 271,13 292,71 256,33 270,39 
Masculino 365,81 394,44 392,69 366,44 356,57 
 
Índices B para participar do World Aquatics Championships 2023 
ÍNDICE B 1m 3m 10m 3m sincro 10m sincro 
Feminino 232,89 252,15 272,22 238,39 251,46 
Masculino 340,20 366,83 365,20 340,78 331,61 
 
Para poder se classificar automaticamente para o World Aquatics Championships 2023, x 
atleta deverá obter o índice “A” em pelo menos uma das competições designadas como 
seletiva: 
 
- Taça Brasil de Saltos Ornamentais (Dezembro 2022); 
- Troféu Brasil de Saltos Ornamentais (Maio 2023); 
- Tomada de Índice para World Aquatics Championships (em análise) 
 
Havendo vagas restantes, a Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para comporem 
a Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, de acordo com os resultados das competições 
de 2022 e 2023; 
 
Após conseguir a vaga para a competição, xs atletas deverão continuar seguindo o 
planejamento de treinamento para a competição determinado pelx treinadorx. Aquele atleta 
que não cumprir pelo menos 90% do treinamento, poderá ser desconvocado. 
 
Todxs xs atletas que se classificarem para o World Aquatics Championships 2023 deverão 
se disponibilizar para saltar outras provas que estejam aptos a competir. Caso umx atleta 
se recuse a saltar determinada prova, x mesmx poderá perder o direito de sua vaga e 
poderá ser suspenso da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais por um determinado 
período. 
 
Caso o cancelamento da participação de umx atleta numa determinada prova gere qualquer 
multa para a Confederação, o pagamento dessa multa será de responsabilidade dx atleta. 
 
Os índices para a prova de trampolim de 1 metro apenas terão validade se a World Aquatics 
confirmar a realização dessa prova na competição. Havendo outras provas que não 
constem na tabela de índice, a Saltos Brasil poderá convocar outros atletas e deverá 
informar qual critério foi utilizado para selecionar os atletas selecionados. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil. 
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World Aquatics Championships Catar 2024 
 
Poderão participar até dois atletas por prova individual e uma dupla por prova de saltos 
sincronizados. Serão selecionados xs dois atletas que conseguirem as melhores 
pontuações em cada prova, desde que ultrapassem o índice estipulado; 
 
Índices A para participar do World Aquatics Championships 2024 
ÍNDICE A 1m 3m 10m 3m sincro 10m sincro 
Feminino 250,42 271,13 292,71 256,33 270,39 
Masculino 365,81 394,44 392,69 366,44 356,57 
 
Índices B para participar do World Aquatics Championships 2024 
ÍNDICE B 1m 3m 10m 3m sincro 10m sincro 
Feminino 232,89 252,15 272,22 238,39 251,46 
Masculino 340,20 366,83 365,20 340,78 331,61 
 
Para poder se classificar automaticamente para o World Aquatics Championships 2024, x 
atleta deverá obter o índice “A” em pelo menos uma das competições designadas como 
seletiva: 
 
- Campeonato World Aquatics Championships de Fukuoka (Julho 2023) 
- Jogos Pan-Americanos de Santiago (Outubro 2023); 
- Taça Brasil de Saltos Ornamentais (Novembro 2023); 
 
Havendo vagas restantes, a Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para comporem 
a Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, de acordo com os resultados das competições 
de 2022, 2023 e 2024. 
 
Após conseguir a vaga para a competição, xs atletas deverão continuar seguindo o 
planejamento de treinamento para a competição determinado pelx treinadorx. Aquele atleta 
que não cumprir pelo menos 90% do treinamento, poderá ser desconvocado. A frequência 
aos treinos dxs atletas classificadxs deverá ser informada semanalmente pelxs treinadorxs 
à Saltos Brasil. Caso a frequência não seja informada, será considerado que x atleta não 
cumpriu o treinamento e x mesmx poderá perder a sua vaga. 
 
Todxs xs atletas que se classificarem para o World Aquatics Championships 2024 deverão 
se disponibilizar para saltar outras provas que estejam aptos a competir. Caso umx atleta 
se recuse a saltar determinada prova, x mesmx poderá perder o direito de sua vaga e 
poderá ser suspenso da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais por um determinado 
período. 
 
Caso o cancelamento da participação de umx atleta numa determinada prova gere qualquer 
multa para a Confederação, o pagamento dessa multa será de responsabilidade dx atleta. 
 



	

	
SALTOSBRASIL .COM    |    CBDA .ORG .BR

Os índices para a prova de trampolim de 1 metro apenas terão validade se a World Aquatics 
confirmar a realização dessa prova na competição. Havendo outras provas que não 
constem na tabela de índice, a Saltos Brasil poderá convocar outros atletas e deverá 
informar qual critério foi utilizado para selecionar os atletas selecionados. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil. 
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Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 
 
O Brasil poderá classificar até 10 atletas para os Jogos Pan-Americanos, mas o número 
exato de atletas irá depender do número de vagas conquistadas para a competição. 
 
Poderão participar até dois atletas por prova individual e uma dupla por prova de saltos 
sincronizados. Serão selecionados até dois atletas que conseguirem as melhores 
pontuações em cada prova, desde que ultrapassem o índice estipulado; 
 
Índices para participar dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 
ÍNDICE 1m 3m 10m 3m sincro 10m sincro 
Feminino 250,42 271,13 292,71 256,33 270,39 
Masculino 365,81 394,44 392,69 366,44 356,57 
 

Para poder se classificar automaticamente para os Jogos Pan-Americanos, x atleta ou 
dupla deverá obter a maior pontuação acima do índice entre todas as competições 
designadas como seletiva: 
 
- Taça Brasil de Saltos Ornamentais (Dezembro 2022); 
- Etapas da Copa do Mundo da World Aquatics 2023 
- Troféu Brasil de Saltos Ornamentais (Maio 2023); 
 
Havendo vagas restantes, a Saltos Brasil poderá selecionar outrxs atletas para comporem 
a Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, de acordo com os resultados das competições 
de 2022 e 2023; 
 
Não havendo vagas suficientes para todos os atletas que obtiveram índice, serão 
priorizadas as maiores pontuações das provas individuais. Como segunda prioridade, serão 
xs atletas ou duplas que obtiveram as pontuações mais acima do índice; 
 
Após conseguir a vaga para a competição, xs atletas deverão continuar seguindo o 
planejamento de treinamento para a competição determinado pelxs treinadorxs. Aquelx 
atleta que não cumprir pelo menos 90% do treinamento, poderá ser desconvocado. 
 
Todxs xs atletas que se classificarem para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 
deverão se disponibilizar para saltar outras provas que estejam aptos a competir. Caso umx 
atleta se recuse a saltar determinada prova, x mesmx poderá perder o direito de sua vaga 
e poderá ser suspenso da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais por um determinado 
período. 
 
Caso o cancelamento da participação de umx atleta numa determinada prova gere qualquer 
multa para a Confederação, o pagamento dessa multa será de responsabilidade dx atleta. 
 
Os índices para a prova de trampolim de 1 metro apenas terão validade se a organização 
da competição confirmar a realização dessa prova no evento. Havendo outras provas que 
não constem na tabela de índice, a Saltos Brasil poderá convocar outros atletas e deverá 
informar qual critério foi utilizado para selecionar os atletas convocados. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Saltos Brasil. 
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Training Camps da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais 
 
 
A Saltos Brasil pretende realizar Training Camps nas temporadas de 2023 e 2024 que serão 
dedicados à preparação de atletas da categoria principal, bem como de atletas júniores. Os 
atletas que participarão dos treinamentos serão definidos conforme critérios técnicos que 
serão informados posteriormente. 


