
 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019.  

Boletim nº 014/2019JAN 

JSO 

 

CD 

 

Ilmºs. (a) Srs. (a)  

DD. Presidentes 

Federações Filiadas  

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Prezados (as) Srs. (as) Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem:  

1) Convocar os árbitros de Saltos Ornamentais abaixo relacionados, para compor o 

quadro de arbitragem da Seletiva para o Sul americano Jr. / Pan americano Jr. de 

Saltos Ornamentais que será realizada no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de 

Janeiro/RJ, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2019. 

 

Árbitros Federação Estadual 

Beatriz dos Santos Menezes Neta Paraíba 

Roberto Biagioni São Paulo 

Maurício Suleiman Kahwage Filho Pará 

Violeta Costa Reis Santa Catarina 

Ivan da Costa Paixão São Paulo 

 

2) Informar que a taxa de inscrição por prova da Seletiva para o Sul americano Jr. / 

Pan americano Jr. De Saltos Ornamentais será de R$35,00 (trinta e cinco reais) 

por inscrição, obedecendo ao regimento de taxas CBDA temporada 2018 que 

ainda está em vigor; 

2.1) A taxa deverá ser efetuada na forma de depósito em conta da CBDA e a 

cópia do comprovante de depósito deve ser enviada para o Departamento 

Financeiro da Confederação. 



 

3) Informar sobre o calendário oficial do FINA Diving Grand Prix 2019: 

3.1) Segue arquivo em anexo. (texto em inglês) 

 
 
4) Informar sobre a etapa de Calgary – CAN, do FINA Diving Grand Prix 2019 

4.1) Segue arquivo em anexo. (texto em inglês) 

4.2) Critérios de Participação:  

a) A CBDA não se responsabiliza por quaisquer despesas referentes à 
participação de atletas brasileiros no evento, tais como: Inscrição, 
passagens aéreas, traslados internos, hospedagem, alimentação, 
atendimento médico e etc.; 

b) Todas e quaisquer inscrições de atletas só podem ser realizadas pela 
CBDA  e as solicitações devem ser feitas a CBDA 10 dias, antes do 
prazo estabelecido pelo Comitê Organizador local, publicado em boletim 
da FINA; 

c) Os clubes, treinadores e/ou atletas que quiserem participar, poderão 
fazê-lo desde sejam respeitados os índices estabelecidos pela CBDA 
para participação de atletas brasileiros em torneios internacionais; 

 
 
5) Informar sobre a etapa de Mission Viejo – USA, do FINA Diving Grand Prix 2019 

5.1) Segue arquivo em anexo. (texto em inglês) 

5.2) Critérios de Participação:  

a) A CBDA não se responsabiliza por quaisquer despesas referentes à 
participação de atletas brasileiros no evento, tais como: Inscrição, 
passagens aéreas, traslados internos, hospedagem, alimentação, 
atendimento médico e etc.; 

b) Todas e quaisquer inscrições de atletas só podem ser realizadas pela 
CBDA e as solicitações devem ser feitas a CBDA 10 dias, antes do 
prazo estabelecido pelo Comitê Organizador local, publicado em boletim 
da FINA; 

c) Os clubes, treinadores e/ou atletas que quiserem participar, poderão 
fazê-lo desde sejam respeitados os índices estabelecidos pela CBDA 
para participação de atletas brasileiros em torneios internacionais; 



 

6) Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus 
clubes Filiados. 

 

Atenciosamente, 

 
 
Miguel Carlos Cagnoni 

Presidente 

 

 

 


