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A	CBDA	é	responsável	pela	inscrição	e	elaboração	dos	critérios	para	classificação	e	convocação	dos	atletas	
que	 representarão	 o	 Brasil	 em	 competições	 internacionais	 oficiais	 da	 FINA	 ou	 das	 entidades	 as	 quais	 é	
filiada.		

A	obtenção	de	índices	ou	dos	critérios	exigidos	pela	CBDA	não	garante	o	custeio	das	despesas	do	atleta	e	
ou	do	 treinador	nos	 eventos	 internacionais.	Questões	médicas	 e/ou	 financeiras	deverão	 ser	 levadas	em	
consideração.	Nos	casos	de	falta	de	verba	para	o	custeio	das	despesas	de	um	ou	mais	atletas	e	técnicos,	
terão	 prioridade	 as	 maiores	 pontuações	 em	 relação	 ao	 índice	 estipulado.	 Nesses	 casos,	 o	 atleta	 ou	 o	
técnico	que	quiser	arcar	com	as	despesas	e	participar	do	evento	ao	qual	foi	classificado	poderá	participar	
desde	que	haja	o	de	acordo	da	CBDA.		

Na	hipótese	do	atleta	ou	técnico	decidir	ir	ao	evento	pagando	suas	despesas,	seja	através	da	obtenção	do	
índice	B	ou	por	questões	financeiras	da	confederação,	deverá	ser	feito	um	pedido	oficial	pela	instituição	ao	
qual	 o	 atleta	 ou	 técnico	 está	 inscrito	 à	 CBDA.	 Além	 disso,	 será	 obrigatório	 que	 o	mesmo	 contrate	 um	
seguro	de	viagem.	

Após	 a	 emissão	 de	 passagem	 aérea,	 qualquer	 alteração	 deve	 ser	 autorizada	 pela	 CBDA	 e,	 quando	
permitido,	todas	as	despesas	adicionais	correrão	por	conta	do	solicitante.	

Todos	os	integrantes	das	delegações	brasileiras	devem	enviar	os	cartões	de	embarque	originais	de	todos	
os	trechos	da	viagem	ao	supervisor	da	CBDA	por	correios	ou	diretamente	em	mãos.	Esse	envio	será	sempre	
obrigatório,	 tanto	para	quando	o	atleta	ou	técnico	arcar	com	as	despesas,	como	principalmente	para	os	
eventos	custeados	pela	CBDA.	

Os	 critérios	 foram	 elaborados	 para	 certificar	 que	 o	 atleta	 represente	 o	 Brasil	 em	 competições	
internacionais	com	alto	nível	técnico	e	que	possua	condições	mínimas	para	se	classificar	para	as	finais	dos	
referidos	torneios.	

É	fundamental	que	o	atleta	seja	um	exemplo	dentro	e	fora	de	competição,	refletindo	uma	imagem	positiva	
que	 demonstre	 os	 valores	 olímpicos,	 como	 jogo	 limpo,	 disciplina,	 determinação,	 respeito,	 entre	 outros.	
Aqueles	atletas	que	não	se	enquadrarem	neste	ponto	não	poderão	representar	o	Brasil	em	competições	
internacionais.	

Para	 todos	 os	 eventos	 internacionais,	 caso	 a	 CBDA,	 por	 questões	 financeiras,	 não	 consiga	 custear	 a	
participação	de	nenhum	membro	da	equipe	brasileira	nos	eventos	do	calendário	de	2018,	será	permitido	
que	os	atletas	que	atingiram	os	índices	propostos	participem	do	evento	ao	qual	foi	classificado	custeando	
todas	 as	 despesas	 para	 o	 evento.	 Caso	 a	 verba	 seja	 suficiente	 somente	 para	 parte	 da	 equipe,	 serão	
seguidos	os	critérios	descritos	para	cada	evento.	Para	isso	será	obrigatório	que	a	instituição	a	qual	o	atleta	
está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	indicando	a	prova	que	deseja	saltar	antes	do	prazo	
de	inscrição	da	competição.	

Para	 todos	os	eventos	 internacionais,	 será	obrigatório	o	envio	do	atestado	médico,	 comprovando	que	a	
pessoa	está	apta	a	desenvolver	suas	atividades,	tanto	para	técnicos,	dirigentes	como	para	atletas,	3	dias	
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antes	do	embarque.	Informamos	ainda	que	a	data	de	emissão	do	atestado	médico	não	poderá	ser	superior	
a	 7	 dias	 da	 data	 do	 embarque.	 A	 não	 apresentação	 do	 atestado	 ao	 supervisor	 da	 CBDA,	 com	 as	 datas	
informadas,	 implicará	 no	 desligamento	 da	 delegação,	 além	 da	 suspensão,	 com	 a	 impossibilidade	 de	
representar	o	Brasil	em	qualquer	evento	internacional	pelo	prazo	de	12	meses.	Além	disso,	não	terá	mais	o	
direito	ao	custeio	pela	CBDA	para	as	competições	nacionais	pelo	prazo	de	12	meses.	

Caso	um	integrante	da	delegação	brasileira	venha	a	ter	algum	problema	que	não	seja	de	ordem	disciplinar,	
e	que	o	 impeça	de	competir	após	a	data	do	embarque,	 será	providenciado	o	 retorno	do	mesmo,	com	a	
maior	 antecedência	possível.	Nesses	 casos,	 será	 analisada	a	possibilidade	dessa	operação	assim	como	o	
custo	 para	 a	 alteração.	 O	 chefe	 da	 delegação	 deverá	 informar	 ao	 supervisor	 técnico	 da	 CBDA	
imediatamente	 para	 as	 devidas	 providências.	 Em	 caso	 de	 indisciplina,	 além	 do	 retorno	 antecipado	 ao	
Brasil,	conforme	descrito	anteriormente,	o	integrante	será	suspenso,	com	a	impossibilidade	de	representar	
o	Brasil	em	qualquer	evento	internacional	pelo	prazo	de	12	meses.	Além	disso,	não	terá	mais	o	direito	ao	
custeio	pela	CBDA	para	as	competições	nacionais	pelo	prazo	de	12	meses.	

Caso	o	integrante	não	consiga	embarcar	por	atraso	ou	por	desistência,	o	mesmo	será	suspenso	pela	CBDA	
pelo	prazo	de	12	meses	 tanto	para	 representar	o	Brasil	 em	eventos	 internacionais	 como	para	o	 custeio	
pela	 CBDA	 às	 competições	 nacionais.	 	 Em	 caso	 de	 atraso,	 será	 responsabilidade	 do	 integrante	 tentar	
embarcar	no	próximo	vôo	e	os	custos	para	essa	alteração	será	de	responsabilidade	do	mesmo.	

A	 escolha	 do	 técnico	 que	 representará	 o	 Brasil	 em	 cada	 evento	 internacional	 será	 de	 acordo	 com	 a	
quantidade	 de	 atletas	 que	 ele	 colocará	 na	 seleção.	 Em	 caso	 de	 empate	 no	 número	 de	 atletas,	 será	
convocado	o	técnico	que	tiver	o	maior	número	de	índices	A	atingido	por	seus	atletas.	Persistindo	o	empate	
será	 convocado	 o	 técnico	 cujo	 atleta	 tiver	 a	 maior	 pontuação	 acima	 do	 índice	 A.	 No	 caso	 de	
impossibilidade	do	técnico	convocado	participar,	será	convocado	o	próximo	técnico	que	se	enquadre	nos	
critérios	anteriores.	

Sempre	que	possível	será	enviada	ou	contratada	uma	equipe	multidisciplinar	para	cada	evento.	

A	 emissão	 e	 os	 custos	 para	 aquisição	 de	 passaporte	 será	 de	 responsabilidade	 de	 cada	 integrante	 da	
delegação	(atletas,	dirigentes,	técnicos	e	pessoal	da	equipe	multidisciplinar).	

Será	de	responsabilidade	da	CBDA	os	custos	e	trâmites	necessários	para	obtenção	dos	vistos.	

Os	 casos	 omissos	 relativos	 aos	 critérios	 de	 convocação	 serão	 resolvidos	 pelos	 supervisores	 técnicos	 da	
CBDA.
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1. FINA	DIVING	GRAND	PRIX	2018	–	ETAPA	CANADÁ		

	
MASCULINO	 FEMININO	

PROVAS	 3m	 3m	
SINCR.	 PLAT.	 PLAT.	

SINCR.	 3m	 3m	
SINCR.	 PLAT.	 PLAT.	

SINCR.	

ÍNDICE	A	 413,00	 396,00	 412,80	 390,00	 296,00	 294,00	 298,00	 291,00	

ÍNDICE	B	 379,25	 371,25	 374,40	 375,75	 250,20	 260,40	 257,40	 262,50	

	
• O	índice	deverá	ser	atingido	na	taça	Brasil	de	2017	e	no	Troféu	Brasil	de	2018.	
• O	 atleta	 que	 atingir	 o	 índice	 A	 estipulado	 pela	 CBDA	 terá	 as	 suas	 despesas	 (passagem	 aérea,	

hospedagem,	alimentação,	transporte	no	local	da	competição	e	seguro	de	viagem)	custeadas	pela	
Confederação.	Somente	as	duas	maiores	pontuações	acima	do	índice	terão	direito	a	essa	verba.	

• O	atleta	que	atingir	o	 índice	B	poderá	arcar	com	todas	as	despesas	necessárias	para	participar	da	
etapa	 do	Grand	 Prix	 do	 Canadá	 desde	 que	 as	 duas	 vagas	 da	 prova	 que	 ele	 atingiu	 o	 índice	 não	
tenham	sido	ocupadas	por	atletas	que	tenham	atingido	o	índice	A.	Para	isso	será	obrigatório	que	a	
instituição	a	qual	o	atleta	está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	indicando	a	prova	
que	deseja	saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	

• Caso	mais	de	2	atletas	atinjam	o	índice	A,	somente	serão	convocadas	as	duas	maiores	pontuações	
acima	do	 índice.	Caso	um	ou	dois	atletas,	que	 tenham	atingido	as	maiores	pontuações	acima	do	
índice	A,	tenha	qualquer	situação	que	não	permita	sua	participação	no	Grand	Prix	e	esteja	antes	do	
prazo	de	inscrição	para	o	evento,	a	terceira	pontuação	ganhará	o	direito	a	esse	benefício,	e	assim	
por	diante.	

• O	atleta	que	atingir	qualquer	índice	(A	ou	B)	poderá	custear	as	despesas	para	outra	etapa	do	Grand	
Prix	de	2018,	desde	que	tenha	vaga	disponível.	Para	isso	será	obrigatório	que	a	instituição	a	qual	o	
atleta	está	 filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	 com	a	 solicitação,	 indicando	a	prova	que	deseja	 saltar	
antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	

• O	atleta	que	tiver	atingido	o	índice	A	em	uma	prova,	poderá	participar	em	outra	prova	de	acordo	
com	 sua	 vontade,	 desde	que	 tenha	 vaga	disponível	 nessa	 competição.	 Para	 isso	 será	obrigatório	
que	a	instituição	a	qual	o	atleta	está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	indicando	a	
prova	que	deseja	saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	

• Duplas	para	as	provas	de	sincronizado	poderão	ser	formadas	a	partir	dos	atletas	classificados	nas	
provas	individuais,	desde	que	nenhuma	dupla	esteja	ocupando	essa	vaga.	

• Caso	haja	empate	no	primeiro	ou	no	segundo	lugar,	será	classificado	o	saltador	que	tiver	a	maior	
soma	de	grau	de	dificuldade.	Continuando	o	empate,	será	classificado	o	saltador	que	tiver	a	maior	
média	de	notas	na	prova.	

• Provas	individuais	e	sincronizadas	terão	o	mesmo	critério,	não	haverá	privilégios	entre	elas.	
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2. FINA	DIVING	WORLD	CUP	2018	(COPA	DO	MUNDO)	–	China	

	 MASCULINO	 FEMININO	

PROVAS	 3m	 3m	
SINCR.	 PLAT.	 PLAT.	

SINCR.	 3m	 3m	
SINCR.	 PLAT.	 PLAT.	

SINCR.	

ÍNDICE	A	 423,00	 402,00	 432,00	 400,80	 310,80	 298,50	 312,90	 300,00	

ÍNDICE	B	 379,25	 371,25	 374,40	 375,75	 250,20	 260,40	 257,40	 262,50	

	
• O	índice	poderá	ser	atingido	no	Troféu	Brasil	2018	e	no	Grand	Prix	do	Canadá	2018.	
• O	 atleta	 que	 atingir	 o	 índice	 A	 estipulado	 pela	 CBDA	 terá	 as	 suas	 despesas	 (passagem	 aérea,	

hospedagem,	alimentação,	transporte	no	local	da	competição	e	seguro	de	viagem)	custeadas	pela	
Confederação.	Somente	as	duas	maiores	pontuações	acima	do	índice	terão	direito	a	essa	verba.	

• Caso	mais	de	2	atletas	atinjam	o	índice	A,	somente	serão	convocadas	as	duas	maiores	pontuações	
acima	do	 índice.	Caso	um	ou	dois	atletas,	que	 tenham	atingido	as	maiores	pontuações	acima	do	
índice	A,	tenha	qualquer	situação	que	não	permita	sua	participação	na	competição	e	esteja	antes	
do	prazo	de	inscrição	para	o	evento,	a	terceira	pontuação	ganhará	o	direito	a	esse	benefício	e	assim	
por	diante.	

• O	atleta	que	tiver	atingido	o	índice	A	em	uma	prova,	poderá	participar	em	outra	prova	de	acordo	
com	 sua	 vontade,	 desde	que	 tenha	 vaga	disponível	 nessa	 competição.	 Para	 isso	 será	obrigatório	
que	a	instituição	a	qual	o	atleta	está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	indicando	a	
prova	que	deseja	saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	
	

• Duplas	para	as	provas	de	sincronizado	poderão	ser	formadas	a	partir	dos	atletas	classificados	nas	
provas	individuais,	desde	que	nenhuma	dupla	esteja	ocupando	essa	vaga.	
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3. JOGOS	SULAMERICANOS	/	ODESUR	2018	–		Cochabamba/BOL	2018	

ÍNDICE	REFERÊNCIA	

MASCULINO	 FEMININO	

3m	 PLAT.	 3M	 PLAT.	

290,00	 290,00	 220,00	 220,00	

	
• O	índice	poderá	ser	atingido	na	Taça	Brasil	2017	e	Troféu	Brasil	2018;		
• O	 atleta	 que	 atingir	 o	 índice	 A	 estipulado	 pela	 CBDA	 terá	 as	 suas	 despesas	 (passagem	 aérea,	

hospedagem,	alimentação,	transporte	no	local	da	competição	e	seguro	de	viagem)	custeadas	pelo	
Comitê	Olímpico	do	Brasil;	

• Para	 a	 prova	 de	 plataforma	 serão	 consideradas	 apenas	 as	 pontuações	 dos	 atletas	 que	 fizerem	 a	
série	completa	de	10m,	 tanto	no	masculino	como	no	 feminino.	Caso,	algum	atleta	 realize	um	ou	
mais	 saltos	 de	 altura	 diferente	 de	 10m,	 a	 pontuação	 não	 sera	 considerada	 para	 efeito	 de	
classificação	para	o	evento	em	questão;	

• Serão	convocados	4	atletas:	2	masculinos	e	2	femininos	com	idade	inferior	a	24	anos;	
• A	 pontuação	 informada	 servirá	 somente	 como	 referência.	 Serão	 convocados	 os	 atletas	 que	

atingirem	as	maiores	pontuações	em	relação	ao	índice	estipulado,	independente	da	prova;	
• Caso	2	atletas	sejam	classificados	numa	mesma	prova,	os	mesmos	deverão,	obrigatoriamente,	

saltar	a	prova	sincronizada	do	mesmo	aparelho;	
• Em	caso	de	empate,	o	critério	de	desempate	será	a	somatória	das	pontuações	das	provas	de	

trampolim	de	3m	e	plataforma	de	10m;	
• O	atleta	que	 tiver	classificado	para	o	evento	em	uma	prova	poderá	participar	em	outra	prova	de	

acordo	 com	 sua	 vontade,	 desde	 que	 tenha	 vaga	 disponível	 nessa	 competição.	 Para	 isso	 será	
obrigatório	que	a	instituição	a	qual	o	atleta	está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	
indicando	a	prova	que	deseja	saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	
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4. FINA	WORLD	JUNIOR	DIVING	CHAMPIONSHIP	2018	–	Ucrânia	
	
FEMININO	

	

FEMININO	
GRUPO	A	

FEMININO	
GRUPO	B	

A/B	

PROVAS	 1m	 3m	 PLAT.	 1m	 3m	 PLAT.	 SINCR.		

ÍNDICE	A	 376,20	 401,70	 376,05	 313,95	 339,30	 317,55	 249,90	

ÍNDICE	B	 333,90	 354,15	 331,35	 279,15	 301,35	 270,45	 238,05	

	
MASCULINO	

	

MASCULINO	
GRUPO	A	

MASCULINO	
GRUPO	B	

A/B	

PROVAS	 1m	 3m	 PLAT.	 1m	 3m	 PLAT.	 SINCR.		

ÍNDICE	A	 467,70	 493,95	 459,00	 382,05	 421,80	 379,95	 281,10	

ÍNDICE	B	 399,90	 434,40	 402,30	 325,35	 359,10	 323,25	 261,45	

	
• O	índice	deverá	ser	alcançado	no	campeonato	brasileiro	A	e	B;		
• O	 atleta	 que	 atingir	 o	 índice	 A	 estipulado	 pela	 CBDA	 terá	 as	 suas	 despesas	 (passagem	 aérea,	

hospedagem,	alimentação,	transporte	no	local	da	competição	e	seguro	de	viagem)	custeadas	pela	
Confederação;	

• Somente	as	duas	maiores	pontuações	acima	do	índice	terão	direito	a	essa	verba;		
• Caso	mais	de	2	atletas	atinjam	o	índice	A,	somente	serão	convocadas	as	duas	maiores	pontuações	

acima	do	 índice.	Caso	um	ou	dois	atletas,	que	 tenham	atingido	as	maiores	pontuações	acima	do	
índice	 A,	 tenha	 qualquer	 situação	 que	 não	 permita	 sua	 participação	 no	mundial	 júnior	 e	 esteja	
antes	do	prazo	de	inscrição	para	o	evento,	a	terceira	pontuação	ganhará	o	direito	a	esse	benefício,	
e	assim	por	diante;	

• O	atleta	que	atingir	o	 índice	B	poderá	arcar	com	todas	as	despesas	necessárias	para	participar	do	
mundial	 júnior	 desde	 que	 as	 duas	 vagas	 da	 prova	 que	 ele	 atingiu	 o	 índice	 não	 tenham	 sido	
ocupadas	por	atletas	que	tenham	atingido	o	índice	A.	Para	isso	será	obrigatório	que	a	instituição	a	
qual	o	atleta	está	 filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	 indicando	a	prova	que	deseja	
saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição;	
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• O	atleta	que	tiver	atingido	o	índice	A	em	uma	prova,	poderá	participar	em	outra	prova	de	acordo	
com	 sua	 vontade,	 desde	que	 tenha	 vaga	disponível	 nessa	 competição.	 Para	 isso	 será	obrigatório	
que	a	instituição	a	qual	o	atleta	está	filiado	envie	à	CBDA	um	ofício	com	a	solicitação,	indicando	a	
prova	que	deseja	saltar	antes	do	prazo	de	inscrição	da	competição.	

• Duplas	para	as	provas	de	sincronizado	poderão	ser	formadas	a	partir	dos	atletas	classificados	nas	
provas	individuais,	desde	que	nenhuma	dupla	esteja	ocupando	essa	vaga.	

• Em	caso	de	empate,	o	critério	de	desempate	será	a	somatória	dos	pontos	das	3	provas	individuais	
(1m,	3m	e	plataforma).	
	
	

5. CAMPEONATO	SULAMERICANO	DE	DESPORTOS	AQUÁTICOS	2018	–	Peru	

ÍNDICE	REFERÊNCIA	

MASCULINO	 FEMININO	

3m	 PLAT.	 3M	 PLAT.	

290,00	 290,00	 220,00	 220,00	

	
• O	 índice	 poderá	 ser	 atingido	 no	 Troféu	 Brasil	 2018	 e	 na	 seletiva	 que	 acontecerá	 no	 mês	 de	

setembro	de	2018;	
• Para	 a	 prova	 de	 plataforma	 serão	 consideradas	 apenas	 as	 pontuações	 dos	 atletas	 que	 fizerem	 a	

série	completa	de	10m,	 tanto	no	masculino	como	no	 feminino.	Caso,	algum	atleta	 realize	um	ou	
mais	 saltos	 de	 altura	 diferente	 de	 10m,	 a	 pontuação	 não	 será	 considerada	 para	 efeito	 de	
classificação	para	o	evento	em	questão;	

• A	 pontuação	 informada	 servirá	 somente	 como	 referência.	 Serão	 convocados	 os	 atletas	 que	
atingirem	as	maiores	pontuações	em	relação	ao	índice	estipulado,	independente	da	prova;	

• Caso	 2	 atletas	 sejam	 classificados	 numa	 mesma	 prova,	 os	 mesmos	 deverão,	 obrigatoriamente,	
saltar	a	prova	sincronizada	da	mesma	prova,	caso	não	tenha	uma	dupla	brasileira	classificada;	

Observação	 importante:	 Ainda	 não	 recebemos	 o	 regulamento	 da	 Consanat,	 por	 esse	 motivo,	 os	
critérios	para	classificação	desse	evento	só	serão	estabelecidos	após	o	recebimento	do	mesmo;	

Tendo	 em	 vista	 que	 a	 ODEPA	 informou	 que	 o	 Sulamericano	 será	 eliminatória	 para	 os	 Jogos	
Panamericanos	 de	 2019,	 pretendemos	 levar	 a	 equipe	 mais	 competitiva	 para	 o	 evento.	 Caso	 haja	
mudança	no	regulamento	da	ODEPA,	poderemos	alterar	os	critérios	para	classificação	desse	evento.	


