Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.
Boletim nº 135/2022
GO
ILMº. SRS.
DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS
ATLETAS REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. que se
encontra abaixo a programação e regulamento (vide doc. Federação Aquática Mineira FAM) do Torneio CBDA Sudeste Infanto Juvenil – Troféu Assis Chateaubriand, a realizarse nos dias 24 e 25 de setembro de 2022, na piscina do Praia Clube, na cidade de
Uberlândia/MG, em raias de 50 metros.
PROGRAMAÇÃO:
As equipes interessadas em fazer o reconhecimento da piscina deverão encaminhar um
e-mail para secretaria@fam.com.br, até o dia 9 de setembro para a confecção do
escalonamento do horário a ser divulgado até uma semana antes do início da
competição.
DATA
23/09/2022
Sexta - feira
24/09/2022
Sábado
1ª Etapa
24/09/2022
Sábado
2ª Etapa
25/09/2022
Domingo
3ª Etapa

HORÁRIO

ATIVIDADE

17h00

Congresso de abertura e técnico

07h00 as 08h30
08h30
08h45
14h50 as 16h20

Aquecimento
Solenidade de abertura
Início das provas
Aquecimento

16h30

Início das provas

07h00 as 08h30

Aquecimento

08h40

Início das provas

INFORMAÇÕES GERAIS
• A taxa de inscrição será R$ 45,10 por prova individual conforme regimento da CBDA;
• A taxa de inscrição dos revezamentos será de R$ 180,40, por equipe por prova
conforme regimento da CBDA;
• O prazo final para inscrição será 8 de setembro de 2022;
• O prazo final para pagamento será 15 de setembro de 2022;
• Os cortes deverão ser feitos em até 72 (setenta e duas) horas antes do início da
competição pelo e-mail secretaria@fam.com.br até o dia 21/09/2022 às 23:59,
impreterivelmente.
O pagamento das inscrições deverá ser feito por meio de depósito bancário:
Banco Itaú
Agência – 3179
C/C: 11850 – 4
CNPJ: 16.581.530/0001-00
Federação Aquática Mineira.
Os comprovantes de pagamento deverão ser enviados para financeiro@fam.com.br,
devidamente identificados.
HOSPEDAGEM: Os clubes interessados deverão manter contato diretamente com os
hotéis.
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.
Gustavo Otsuka
Supervisor de Natação

