
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de março de 2019 
BOLETIM Nº 044/2019 
CCV 
 

 

Ilmºs. (a) Srs. (a)  
DD. Presidentes 
Federações Filiadas  
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
 
 
Prezados Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar que, 

conforme assuntos tratados em 22 de novembro de 2018, em Aracaju/Sergipe, 

durante reunião realizada com a presença dos representantes das seguintes 

Entidades: Santa Maria/PE, Clube Curitibano/PR, Clube Jundiaiense/SP, Clube do 

Remo/PA, Minas Tênis Clube/DF, Polo Aquático de Sergipe, Polo Feira/ BA e Water 

Polo Cearense/CE, em atenção as solicitações, conforme ata lavrada e assinada por 

todos os representantes das equipes aqui citadas, as Entidades interessadas em 

sediar a Fase Final da Liga Nacional – Divisão II – 2019 deverão enviar suas 

propostas até o dia 29 de março de 2019, impreterivelmente, através das suas 

respectivas Federações. A solicitação deverá ser encaminhada ao email: 

cristina.callou@cbda.org.br, em papel timbrado e devidamente assinada pelo respectivo 

Presidente, contendo as informações relacionadas no Anexo I a seguir, bem como a 

lista de encargos que a agremiação propõe realizar (lista referencial no Anexo II). 

 

O evento ocorrerá de 03 a 06 de outubro de 2019, e a lista de times participantes será 

composta após a fase classificatória regional, conforme o número de times que se 

inscreverem na etapa final, adotando como limites: 

 

1. Categoria masculina = 11 equipes + sede 
▪ Norte e Nordeste = 4 equipes 
▪ Centro-Oeste = 2 equipes 
▪ Sul = 2 equipes 
▪ Sudeste = 3 equipes 

OBS: 2 convidados internacionais em análise 
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2. Categoria feminina = 6 equipes + sede 
▪ Norte e Nordeste = 2 equipes 
▪ Centro-Oeste = 1 equipe 
▪ Sul = 1 equipes 
▪ Sudeste = 2 equipes 

 

Após realizadas as etapas regionais, a inscrição dos times e atletas para a etapa final 

da Liga Nacional de Polo Aquático Divisão II deverá ocorrer até o dia 08 de agosto de 

2019, mediante envio de email para cristina.callou@cbda.org.br , contendo lista com 

nomes completos de atletas e comissão técnica, além da cópia do RG, CPF e 

comprovante de residência. 

Só poderão participar da etapa final atletas com o vínculo em dia junto às suas 

Federações.  

Observações;  

1. A definição da Entidade não exime a mesma da obrigatoriedade de participar 

do torneio classificatório regional; 

2. Nenhum (a) jogador (a) poderá ser registrado (a) por outra equipe diferente 

daquela em que o (a) mesmo (a) jogou no Torneio Classificatório, a não ser 

que a sua equipe não tenha sido classificada, então será permitido o 

empréstimo temporário de até dois jogadores para as equipes classificadas 

mediante apresentação de toda a documentação necessária.     

 

A escolha da sede e a política de subsídios levarão em consideração eventual 

programa de desenvolvimento das categorias da base modalidade no Estado. Por 

esse motivo, solicitamos que, caso haja um programa de desenvolvimento, em 

andamento ou previsto, que o mesmo seja relatado, indicando a data de início, número 

e idade dos praticantes, e local dos treinos. 

 

Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus clubes 

filiados e informamos que o original encontra-se assinado e arquivado na sede da 

CBDA. 
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Aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 

Miguel Carlos Cagnoni 
Presidente 
 

 
João Francisco de Carvalho P. Santos 
Diretor de Polo Aquático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I - Itens a contemplar na proposta 

 

1. Nome e endereço completo da Entidade onde o evento será realizado; 

2. Nome, telefone, email e função das pessoas responsáveis pela organização; 

3. Fotos das piscinas juntamente com alvará de funcionamento expedido por 

órgão competente; 

4. Detalhes sobre a montagem de campo de jogo: 

a. Profundidade e medidas da piscina 

b. Temperatura da água (se possui aquecimento)  

c. Iluminação 

d. Lista de encargos que a entidade sede oferece (Anexo II) 

e. Indicação para a estadia de equipes e árbitros: 

i. Alojamento para equipes – nome, localização e preço da diária 

ii. Hotel para equipes (2 opções) – nome, categoria, localização e 

preço da diária (quarto triplo com café da manhã) 

iii. Hotel para árbitros (2 opções) – nome, categoria, localização e 

preço da diária (quarto duplo com café da manhã). 

 

Observações: árbitros devem ficar em hotel diferente das equipes. O transporte 

dos oficiais de arbitragem durante todo o evento será responsabilidade da 

Entidade sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II - lista referencial de encargos 

1. Mesas de controle com 6 cadeiras e cobertura  

2. Bancos reservas (dois) com 9 cadeiras cada um e cobertura  

3. Equipamentos de som – caixas, mesa de som, microfones 

4. Técnico de som 

5. Placares eletrônicos (1 para uso e 1 reserva)   

6. Cronômetros eletrônicos (posse de bola) 

7. 1 par de traves com medidas oficiais, redes e suporte (fixação ou bóias) 

8. Raias delimitadoras de campo 

9. Cones de marcação (2 metros, 5 metros, 6 metros, linha de gol, linha de meio) 

10. 8 Bolas oficiais em ótimo estado  

11. Redes de contenção atrás dos gols 

12. Plataforma de árbitros (sempre que possível) 

13. Vestiários para equipes masculina e feminina 

14. Vestiários para oficiais de arbitragem 

15. Arquibancada coberta para público  

16. Área isolada e coberta (duas) para descanso de atletas 

17. Área isolada e coberta para árbitros 

18. Área isolada e coberta para convidados e autoridades  

19. Área coberta isolada e coberta para armazenagem de materiais 

20. Área e infraestrutura para hasteamento de bandeiras  

21. Acesso com controle e sinalização (preferencialmente separado): 

a. do público à arquibancada 

b. dos atletas à piscina e vestiários 

c. dos árbitros à piscina e vestiários 

d. das autoridades e convidados à área VIP 

22. Cooler com água para árbitros 

23. Cooler com água para atletas  

24. Cooler com água para convidados e autoridades 

25. Cadeiras (6) 

26. Guarda sol (10) 

27. Auditório ou sala para realização de clínicas e Congresso técnico 

28. Sala com internet, impressora, computador 

29. Materiais de escritório  

30. Sala de imprensa 

 

 

 



 

 

 

31. Sala privada para testes antidoping  

32. Atendimento médico de emergência com ambulância 

33. Seguranças 

34. Fotógrafo 

35. Locutor 

36. Mestre de cerimônias  

37. Staff operacional 

38. Seleção de músicas para intervalos  

39. Extensão de cabo com acesso à Internet banda larga no recinto da piscina 

40. Transmissão online 

41. Brindes para equipes vencedoras, MPVs e artilheiros 

42. Estrutura de suporte para backdrop 

43. Cerimoniais de Abertura e Premiação: 

a. Bandeiras oficiais: Brasil – Estado – CBDA – Federação – Equipes  

b. Hino Nacional 

c. Backdrop – estrutura 

d. Pódio para premiação  

 

 

 

 

 


