
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2019. 

 

 

Boletim nº 081/2019 

GO 

 

Ilmºs. Srs. 

DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Prezados Presidentes, 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa., que 
encontra-se abaixo  a programação e em anexo o programa de provas do CAMPEONATO 
BRASILEIRO INTERCLUBES JÚNIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO – Troféu Tancredo 
Neves, que vai ocorrer na cidade de Colombo, PR, de 26 a 29/06/2019 no Santa Mônica 
Clube de Campo. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

 Horário Atividade 

25/06/2019 

Terça-feira 

09:00/11:00 A piscina estará liberada para treinamento das 

equipes participantes. 15:30/17:30 

18:00 Congresso Técnico 

 

26/06/2019 

Quarta-feira 

Horário Atividade 

08:00 Aquecimento 

09:30 Eliminatórias da 1ª etapa 

Após o final da eliminatória Soltura (30 minutos) 

16:00 Aquecimento 

17:20 Entrada dos Árbitros 

17:25 Solenidade (Hino Nacional) 

17:30 Finais da 1ª etapa 

Após o término da final Soltura (30 minutos) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

AVISOS IMPORTANTES: 

1) 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 (Vide informações importantes para 

clubes integrados ao CBC) com o pagamento das inscrições deverá ser efetuado até quatorze (14) 

dias antes do início da competição, impreterivelmente e; os cortes deverão ser feitos em até 72 

(setenta e duas) horas antes do início do Congresso de Abertura pelo e-mail 

cortesnatacao@cbda.org.br 

 

2) A CBDA não mais entrega balizamentos de eliminatórias (somente de finais), resultados, 

programação ou outros relatórios impressos no Congresso Técnico e durante a competição. Todos os 

relatórios pertinentes à competição serão publicados no site da CBDA, agrupados na página do 

respectivo evento; 
 

3) Para clubes integrados ao CBC, as inscrições terminam 30 (Trinta) dias antes, considerando 

que a ENAD deve enviar a lista de inscritos 20 dias úteis antes do início do CBI para a orçamentação e 

aquisição das passagens e hospedagens. 

 

DATA LIMITES: 

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

 

 

 

 

 

 

27/06/2019 

Quinta-feira 

a 

29/06/2019 

Sábado 

Horário Atividade 

08:00 Aquecimento 

09:30 Eliminatórias 

Após o final da eliminatória Soltura (30 minutos) 

16:00 Aquecimento 

17:30 

Finais 

Ao final da 4ª etapa, entrega dos troféus aos 

clubes 

Após o término da final Soltura (30 minutos) 

 

Na CBDA – Até 05/06/2019 

Para clubes integrados ao CBC – 26/05/2019 

Pagamentos – Até 12/06/2019 Cortes – Até 22/06/2019 

mailto:cortesnatacao@cbda.org.br


 

 

 

 

 

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        Eduardo Fischer 

Supervisor de Natação        Diretor de Natação 


