


• As entidades devem enviar um oficio com 

o(s) nome(s) do(s) seu(s) representante(s) 

com um e-mail valido para receber as 

confirmações de inscrições. 

• A partir daí todas as inscrições no sistema 

CBDAWEB para eventos locais, regionais e 

nacionais é de inteira responsabilidade da 

entidade. 





• Documentação para ser entregue a FBDA: 

- Formulário de inscrição inicial devidamente preenchido 

e assinado pelo diretor da entidade, pelo atleta. Em caso 

de menor o responsável legal deverá assinar.  

- TODOS OS CAMPOS SOLICITADO principalmente a que 

estiver escrito “OBRIGATÓRIO”, devem estar 

preenchidos.  

Deve acompanhar este formulário: 

- Copia do RG, CPF,  Comprovante de residência e 

comprovante de pagamento da taxa. 

Em caso do atleta não possuir CPF, deverá ser preenchido 

com o do responsável.  



• Documentação para ser entregue a FBDA: 

- Formulário de renovação devidamente preenchido e 
assinado pelo diretor da entidade, pelo atleta. Em caso de 
menor o responsável legal deverá assinar.  

- TODOS OS CAMPOS SOLICITADO principalmente a que 
estiver escrito “OBRIGATÓRIO”, devem estar preenchidos. 

 Deve acompanhar este formulário: 

- Comprovante de pagamento da taxa.. 

 

Em caso do atleta não possuir CPF, deverá ser preenchido 
com o do responsável.  



• Documentação para ser entregue a FBDA: 

- Formulário de Transferência devidamente preenchido e 
assinado pelo diretor da entidade, pelo atleta. Em caso de 
menor o responsável legal deverá assinar.  

- TODOS OS CAMPOS SOLICITADO deverão estar 
preenchidos.  

Deve acompanhar este formulário: 

- Copia do RG, CPF,  Comprovante de residência, 
comprovante de pagamento da taxa.. 

Em caso do atleta não possuir CPF, deverá ser preenchido 
com o do responsável.  



Documentação para ser entregue a FBDA: 

-Formulário de Transferência CBDA devidamente preenchido e 

assinado pelo diretor da entidade, pelo atleta. Em caso de 

menor o responsável legal deverá assinar.  

-TODOS OS CAMPOS SOLICITADO deverão estar preenchidos.  

Deve acompanhar este formulário: 

-Copia do RG, CPF,  Comprovante de residência, atestado 

escolaridade, carta de liberação da entidade e comprovante 

de pagamento da taxa. 

A liberação do atleta não é de responsabilidade da FBDA e 

sim da CBDA. 



•O atleta com registro inicial, 

transferência local, interestadual e 

atletas sem renovação deverão estar 

com a sua situação regularizada na 

federação CINCO DIAS antes do prazo 

limite para encerramento das 

inscrições para que seu nome e 

registro apareçam para a inscrição 

online. 

 



• DATA FINAL PARA INSCRIÇÃO: 10/02/2014 

• DATA FINAL PARA ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO: 05/02/2014. 

 

• Quando a entidade fizer a entrega da 

documentação e a mesma estiver correta 

quanto ao preenchimento e pagamento. O 

atletas dentro desse 05 dias estará no 

sistema. 



•Caso a documentação não 

esteja correta por qualquer 

motivo o nome do atleta não 

aparecerá no sistema. 

 



•Na modalidade Maratonas Aquáticas 

do Calendário da FBDA é obrigatório 

a apresentação de ATESTADO 

MÉDICO no primeiro evento que for 

inscrito.  

 

•A validade deste atestado será de 

180 dias. 

 



• Todos os eventos são cadastrados no 

sistema do CBDAWEB uma vez 

cadastrados pelas FEDERAÇÕES não 

podemos fazer alteração na data de 

inscrição. 

 

• O entidade não precisar esperar a data 

limite para fazer a inscrição dos atletas 

nos eventos. 



• Uma vez finalizada a inscrição a entidade 

poderá solicitar o retorno da mesma 

ESTANDO DENTRO DO PRAZO DE 

INSCRIÇÃO para fazer correções no 

horário de expediente da FBDA. 

 

• Caso seja FINALIZADA e o prazo tenha 

finalizado, nenhuma alteração poderá ser 

feita. 

 



• As inscrições só poderão ser feitas pelos seguintes provedores. 

 

• GOOGLE CHROME –  

 

 

 

• MONZILLA FIREFOX – 

 

 

• Não utilizar o provedor INTERNET EXPLORE 



• Os bloqueios de acesso as inscrições  se 

dará quando a entidade, não efetuar 

qualquer tipo de pagamento de taxas: 

 

      - Inscrições em evento. 

 

    - Multas por não comparecimento. 

 

 

 



CLICAR AQUI 



CLICAR AQUI 



 

NESTE ESPAÇO VOCE ENCONTRA TAMBÉM MAPA 

DE INSCRIÇÕES, MAPA DE REVEZAMENTOS 

QUANDO O EVENTO NÃO PERMITIR INSCRIÇÕES 

ON LINE. E TABELA DE TAXAS FBDA. 


