
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019. 

 

Boletim nº 153/2019 

GO 

 

Ilmºs. Srs. 

DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Prezados Presidentes, 

 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem comunicar a V.Sa., que encontra-se 

abaixo a PROGRAMAÇÃO do Festival CBDASudeste de Clubes Mirim e Petiz que será realizado nos 

dias 04 a 06/10/2019, no Parque Aquático do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, na cidade de 

Vitória/ES. 

 

 

 

 Horário Atividade 

03/10/2019 

Quinta-feira 

18h às 20h 

A piscina estará liberada para treinamento das 

equipes participantes do evento com abertura dos 

portões às 17h30. 

20h 

Congresso Técnico no auditório da SESPORT 

Endereço: Rua Coronel Schwab Filho, s/n. Bairro de 

Bento Ferreira, Vitória - ES 

04/10/2019 

Sexta-feira 

8h10 às 9h10 Aquecimento dos atletas Pré-mirim – Mirim I e Mirim II 

9h15 Início das provas – 1ª etapa do Mirim 

14 às 15h Aquecimento dos atletas Petiz I e Petiz II 

15h10 
Desfile de abertura – Solenidade e entrega do Troféu à 

equipe campeã do desfile 

15h50 Início das provas da 1ª etapa do Petiz 

05/10/2019 

Sábado 

8h às 9h Aquecimento dos atletas Pré-mirim – Mirim I e Mirim II 

9h10 
Início das provas – 2ª etapa do Mirim e  Entrega do 

Troféu da Equipe Campeã Mirim 

14 às 15h Aquecimento (Somente Petiz1 e Petiz 2) 

15h10 Início das provas da 2ª etapa do Petiz 

06/10/2019 

Domingo 

7h30 às 8h30 Aquecimento dos atletas Petiz I e Petiz II 

8h40 
Início das provas da 3ª etapa do Petiz e entrega dos 

Troféus ao PETIZ 



 

 

 

HOSPEDAGEM:Os clubes interessados deverão manter contato diretamente com os hotéis. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

 

1) Em caso de necessidade do reconhecimento ser em data anterior a informada, entrar em 

contato com a administração do Parque Aquático com antecedência; 

 

2) O valor das quedas n´água será de R$ 30,00 (trinta reais) por caída, e, as provas de 

revezamento R$ 120,00 (Cento e vinte reais) por equipe/por prova na conta informada abaixo; 
 

3) Será cobrado por atleta a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para manutenção da piscina, que 

deverá ser feito de forma separada das inscrições, mas na mesma conta informada abaixo. 

 

4) As associações, para participação, deverão fazer as suas inscrições vinte e um (21) dias antes 

do início da competição, através do sistema cbdaweb.org.br; com o pagamento das inscrições deverá 

ser efetuado até 14 (quatorze) dias antes do início da competição, impreterivelmente e na conta da 

FEDERAÇÃO AQUÁTICA CAPIXABA, cujo dados seguem abaixo, com os cortes devendo ser feitos em até 

72 (setenta e duas) horas antes do início do Congresso de Abertura pelo e-mailfacapi@terra.com.br 
 

Banco Bradesco 
Agência - 2197 
C/C.: 7498-5  
CNPJ.:27.436.013/0001-64 
Federação Aquática Capixaba. 

 

5) Todos os relatórios pertinentes à competição serão publicados no site da CBDA, agrupados na 

página do respectivo evento. 

 

DATA LIMITES:As datas de inscrições limites a serem efetuadas pelos clubes são as seguintes: 

 

 Na CBDA – Até 16/09/2019; 

 Pagamentos - Até 20/09/2019. 

 Cortes- Até 30/09/2019, impreterivelmente. 

 

Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados, e informamos 

que o original encontra-se assinado e arquivado nesta Entidade Nacional. 

 

Atenciosamente, 

 

Gustavo Otsuka 

Supervisão de Natação 

mailto:facapi@terra.com.br

