REGULAMENTO GERAL
SELETIVA SULAMERICANO Jr / PANAMERICANO Jr – 2019
1. DATA
14 a 16 de Fevereiro de 2019.

2. LOCAL
Parque Aquático Maria Lenk – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
3. INSCRIÇÕES
Os treinadores deverão realizar a inscrição via site www.cbda.org.br, utilizando seu
login e senha até as 23h59m do dia 08 de fevereiro de 2019.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por cada prova inscrita e
deverá ser paga até o dia 11 de fevereiro de 2019, via depósito bancário (dados
abaixo para depósito). Esse valor obedece ao Regimento de Taxas CBDA da
temporada 2018 que ainda está em vigor.
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
CNPJ: 29.980.273/0001-21
Banco: 001(Banco do Brasil)
Agencia: 1251-3
Conta Corrente: 107584-5

5. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A confirmação da inscrição só será efetivada pela CBDA, após o recebimento do
comprovante do pagamento da taxa de inscrição pelo Departamento Financeiro da
CBDA e pela Gerência de Saltos Ornamentais.
a) Enviar comprovante de depósito para os e-mails: financeiro@cbda.org.br, e
saltos@cbda.org.br, deverão ainda ser informados no e-mail, o nome do
evento, o nome do clube e números de provas inscritas.
6. PARTICIPAÇÃO
Os atletas/técnicos/clubes que quiserem participar dessa seletiva deverão arcar
com todas as suas despesas para esse evento. A CBDA não custeará as
despesas dos clubes inscritos na competição.

7. SUGESTÃO DE HOTEL PRÓXIMO
Hotel Monza
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 980 - Jacarepaguá, Rio de
Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2441-1885 - http://monzahotel.com.br/site/
Hotel Venit
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2710 - Jacarepaguá, Rio de
Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3993-9000 - http://www.venithoteis.com/venit-barra
Obs.: A CBDA Não tem nenhum tipo de convênio e/ou acordo com os hotéis e não
se responsabilizada pela hospedagem dos atletas, treinadores, dirigentes e/ou
equipes participantes.
8.

PROGRAMAÇÃO DA COMPETIÇÃO
Dia

Hora

Atividade

08:30-12:00
13:00-17:30

Treino Livre

18:00

Reunião Técnica – sala 119 do P. A. Maria Lenk

14/02

09:00-12:10

15/02
14:30-18:10

16/02

08:30-12:10

1ª e 2ª
Provas
3ª
Prova
4ª
Prova
5ª
Prova
6ª
Prova
7ª
Prova
8ª e 9ª
Provas

Plataforma B Mas e Fem
Trampolim 3m A Mas e Fem
Trampolim 1m C e D Mas e Fem
Trampolim 1m A e B Mas e Fem
Plataforma C e D Mas e Fem
Sincronizado 3m Mas e Fem
Trampolim 3m C e D Mas e Fem
Plataforma A Mas e Fem
Trampolim 3M B Fem e Mas

Obs.: A programação poderá ser alterada dependendo do número de
participantes. Neste caso todos serão comunicados dois dias após o
encerramento das inscrições.

9. BOLETINS (LISTA DE SALTOS)
Os boletins do primeiro dia de competição deverão ser entregues na reunião
técnica. Os demais poderão ser entregues com 24 horas de antecedência.

10. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO PARA O SULAMERICANOS Jr.
a) A CBDA levará ao Campeonato Sul-Americano Juvenil 12 atletas, distribuídos
da seguinte forma:
 Categoria A - 2 atletas Mas e 2 Fem.
 Categoria B - 2 atletas Mas e 2 Fem.
 Categoria C - 2 atletas Mas e 2 Fem.
b) Serão classificados os dois saltadores masculinos e femininos de cada
categoria (A B C) que fizerem mais pontos na soma das três provas individuais.
(1m + 3m + Plataforma = Classificação);
c) As duplas para as provas de sincronizado de 3m serão compostas pelos 2
saltadores da equipe masculina e as 2 saltadoras da equipe feminina de
trampolim de 3m do grupo A;
d) A dupla da prova de equipe será formada pelo melhor saltador do grupo A
masculino e pela melhor saltadora do grupo A feminino;
d.1) Em caso de empate entre um ou mais saltadores, será classificado o
saltador que tiver o maior número de 1º, 2º, 3º lugares e assim
sucessivamente. Persistindo o empate será classificado o saltador que tiver a
maior pontuação na soma do Trampolim de 3m e Plataforma.
e) O critério de classificação poderá ser alterado dependendo do regulamento
determinado pela CONSANAT;
f) Caso a CBDA, por questões financeiras, não consiga custear a participação de
nenhum membro da equipe brasileira, será permitido que os atletas que se
classificaram, participem do evento custeando as suas despesas;
g) Caso a verba seja suficiente somente para parte da equipe, serão seguidos os
critérios descritos abaixo:
g.1) Foram criados os índices de referência abaixo para que possamos ter a
condição de identificar os atletas com prioridade de convocação para qualquer
situação fora do descrito acima:
Índices de referência para definição de vagas
Grupo
A Mas
A Fem

1M
383.40
334.28

3M
421.20
363.60

Plat.
398.20
344.20

B Mas
B Fem

289.80
279.15

313.20
306.00

276.84
262.20

C Mas
C Fem

284.40
217.80

297.00
262.35

262.80
198.00

h) h) Será convocado 1 técnico para cada grupo de quatro atletas seguindo os
seguintes critérios:
h.1) Número de atletas classificados;
h.2) Em caso de empate será convocado o técnico cujos atletas tiverem o
maior número de 1º, 2º, 3º lugares e assim sucessivamente.
i)

O número de técnicos e atletas convocados dependerá do regulamento da
CONSANAT e disponibilidade de verba da CBDA.

11. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O PANAMERICANO Jr.
a) Foram criados os índices de referência abaixo para que possamos ter a
condição de identificar os atletas com prioridade de convocação:
ÍNDICE A
A Masculino
A Feminino

1M
471.15
360.76

3M
517.33
405.20

Plat
496.17
378.96

B Masculino
B Feminino

377.64
315.17

423.79
348.84

393.84
330.12

C Masculino
C Feminino

307.13
267.56

338.14
297.34

313.63
258.86

D Masculino
D Feminino

216.10
210.47

237.10
227.00

240.03
224.56

Sincro 3
283.49
258.23

ÍNDICE B
A Masculino
A Feminino

1M
447.59
342.72

3M
491.46
384.94

Plat
471.36
360.01

B Masculino
B Feminino

358.76
299.41

402.60
331.40

374.15
313.61

C Masculino
C Feminino

291.77
254.18

321.23
282.47

297.95
245.92

D Masculino
D Feminino

205.30
199.95

225.25
215.65

228.03
213.33

b) O índice deverá ser alcançado nos seguintes eventos:
 Seletiva em Fevereiro (A, B, C e D);
 Campeonato Sul Americano Juvenil 2019 (A, B e C);
 Campeonato Brasileiro A e B 2019 (A e B);
 Torneio Nacional 2019 (C e D).

Sincro 3
258.30
233.40

c) 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;
d) Somente as duas maiores pontuações acima do índice terão direito a essa
verba;
e) 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 pan júnior e esteja antes do prazo de
inscrição para o evento, a terceira pontuação ganhará o direito a esse
benefício, e assim por diante;
f) O atleta que atingir o índice B poderá arcar com todas as despesas
necessárias para participar do Pan 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
desejar saltar antes do prazo de inscrição da competição;
g) 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;
h) 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;
i)

Em caso de empate será levado em conta à somatória dos pontos das 3 provas
individuais (1m, 3m e plataforma);

j)

Os índices do Pan Americano Jr atingidos no Campeonato Sul Americano
Juvenil, serão considerados para fins de classificação;

k) Caso a CBDA, por questões financeiras, não consiga custear a participação de
nenhum membro da equipe brasileira, será permitido que os atletas que
atingiram o índice A, participem do evento custeando as suas despesas. Caso
a verba seja suficiente somente para parte da equipe, será dada prioridade
para os atletas que tiverem as maiores pontuações em relação ao índice
estipulado;

12. REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS GRUPOS DE IDADES
Grupo A: Idades 16, 17 ou 18 anos em 31 de dezembro do ano da competição;
Grupo B: Idades 14 ou 15 anos em 31 de dezembro do ano da competição;
Grupo C: Idades 12 ou 13 anos em 31 de dezembro do ano da competição;
Grupo D: Até 11 anos em 31 de dezembro do ano da competição.

Masculino

GR
A
B
C
D
GR
Feminino

A
B
C
D

1M
5 ( 9.0 ) + 5
s/limite
5 ( 9.0 ) + 4
s/limite
5 ( 9.0 ) + 3
s/limite
4 ( 7.2 ) + 2
s/limite

3M
5 ( 9.5 ) + 5
s/limite
5 ( 9.5 ) + 4
s/limite
5 ( 9.5 ) + 3
s/limite
4 ( 7.6 ) + 2
s/limite

Plat
4 ( 7.6 ) + 5
s/limite
4 ( 7.6 ) + 4
s/limite
4 ( 7.6 ) + 3
s/limite
4 ( 7.6 ) + 2
s/limite

1M
5 ( 9.0 ) + 4
s/limite
5 ( 9.0 ) + 3
s/limite 5
5 ( 9.0 ) + 2
s/limite
4 ( 7.2 ) + 2
s/limite

3M
5 ( 9.5 ) + 4
s/limite
5 ( 9.5 ) + 3
s/limite
5 ( 9.5 ) + 2
s/limite
4 ( 7.6 ) + 2
s/limite

Plat
4 ( 7.6 ) + 4
s/limite
4 ( 7.6 ) + 3
s/limite
4 ( 7.6 ) + 2
s/limite
4 ( 7.6 ) + 2
s/limite

13. PREMIAÇÕES
Não haverá premiação na seletiva.

Sincro 3m

2 + 3 (mínimo
de 4 grupos de
saltos)

Sincro 3m

2 + 3 (mínimo
de 4 grupos de
saltos)

