
SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO 

 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS SOBRE A INSCRIÇÃO  

Poderão inscrever-se os guarda-vidas em atividade (comprovados mediante documentação 

pessoal ou de seu chefe de equipe), do Brasil e de países convidados filiados a ILS e ainda 

familiares de primeiro grau destes. Será exigido atestado de saúde e capacidade física 

para participar do evento, com exceção de profissionais ou equipes que apresentem 

declaração de sua instituição. 

30 DE OUTUBRO Prazo final para recebimento de previsão de quantitativo de atletas 

o A inscrição será efetuada sempre por apenas um responsável da equipe através de ficha por 

equipe, juntamente com o recibo do deposito no valor correspondente a inscrição enviada para 

TC Onir Mocellin (47) 3241-0732 E-mail: <XIIcbsa@cbm.sc.gov.br> até o dia 26 de Novembro de 

2012, com todas as informações solicitadas e preenchidas. Na chegada o chefe de delegação, 

deverá confirmar e pagar as inscrições no dia 28 de Novembro das 9:00 as 19:00h junto à 

secretaria do evento. 

o A xerox da identidade e atestado de saúde física (individual) não serão necessários caso o 

chefe de equipe assuma responsabilidade sobre as informações prestadas mas o mesmo deverá 

portar tais documentos para mostrar a comissão organizadora em caso de dúvidas. 

o Todo atleta deverá estar inscrito, até o dia 28 de Novembro, participar e completar o 

Duathlon Aquático para que possa participar em outras provas. 

o Os organizadores serão os responsáveis pelo evento e segurança dos atletas. 

o Será permitido um máximo de dois atletas por faixa etária, por equipe estadual e internacional 

para todas as provas, exceto o Duathlon Aquático que não haverá limite. Nas provas em 

equipe ou dupla serão um máximo de duas. 
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (até dia 25 /11/2012) 

(em caso de equipe utilize o anexo 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE ) 

Nome do atleta:  

Sexo: M    F Data de Nascimento.:    

Endereço:   

Cidade:                                                                              CEP:   

Telefone:  Celular:  

Identidade:  Emissor:  

E.mail: 

 

INSCRIÇÃO PARA AS PROVAS DE LAGO E SIMPÓSIO 

(X) SIMPÓSIO 

(X) DUATHLON (Obrigatória ) (número de inscritos livre) 

(   ) Resgate com Pranchão (máximo de 2 duplas por equipe, por faixa etária) 

(   ) Resgate com Rescue  (máximo de 2 duplas por equipe, por faixa etária) 

(   ) Corrida ao Pé de pato (máximo de 2 atletas por equipe, por faixa etária) 

INSCRIÇÃO PARA AS PROVAS DE PISCINA 

(  ) 50 metros – resgate com manequim (Máximo de 2 atletas por equipe, por faixa etária) 

( ) Revezamento 4 x 25 metros - resgate com manequim - (Máximo de uma equipe por delegação 

por faixa etária e por sexo). As faixas etárias desta prova serão o somatório das idades dos 4 atletas 

inscritos, assim divididas: < 100 anos, < 120 anos, < 140 anos, < 160 anos, < 200 anos e > 200 anos). 

 

Valor de Inscrição: Simpósio + Campeonato - R$ 20,00 (individual) 

Informações para deposito 

Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático - SC 

Banco do Brasil 

Agência: 5212-4 

Conta Corrente: 695.006-X 

Quando fizer o depósito, favor enviar o comprovante para o e-mail:  <xiicbsa@cbm.sc.gov.br> 
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ANEXO 2 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro que participo do XII CAMPEONATO BRASILEIRO e VIII 

SULAMERICANO DE SALVAMENTO AQUÁTICO  por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os organizadores e patrocinadores. Declaro ainda 

gozar de boa saúde e estar apto para a competição esportiva. Autorizo o uso de minha 

imagem para a divulgação dos resultados do evento. Sou conhecedor do regulamento desta 

competição e acato todas as decisões da organização, comprometendo-me não recorrer a 

nenhum órgão ou tribunal no que diz respeito à punição ou decisão da Comissão 

Organizadora. 

 

 

 

 

Em, ___ de _________________ de 2012 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Atleta ou do chefe de equipe 
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ANEXO 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE (até dia 25/11/2012) 

Nome do Responsável:                                                                                 Telefones:                         

E.mail: 

Rua:                                                                        Cidade:                                    CEP:  

RELAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE (não limitado a 25, se necessitar imprima outra folha) 

Nome do Atleta Ano de 

Nasc. 

Categoria Simpósio Praia (Lago) Piscina 

    Duathlon Rescue Pranchão Pé/pato Individual  Revez 

1.     x      

2.     x      

3.     x      

4.     x      

5.     x      

6.     x      

7.     x      

8.     x      

9.     x      

10.     x      

11.     x      

12.     x      

13.     x      

14.     x      

15.     x      

16.     x      

17.     x      

18.     x      

19.     x      

20.     x      

21.     x      

22.     x      

23.     x      

24.     x      

25.     x      

 
 
 



XII CAMPEONATO e XI SIMPÓSIO BRASILEIRO e IX SUL-AM ERICANO DE SALVAMENTO AQUÁTICO 

 e 7º FEIRA DE ARTIGOS DE SALVAMENTO E ESPORTES AQUÁT ICOS 

28 a 01 de Dezembro de 2012 – Balneário de Camboriú – SC - Brasil 

 

5 

Categorias por Sexo e Idade 
MASCULINO FEMININO 

Categoria Idade Categoria Idade 

A Até 24 anos I Até 24 anos 

B 25 a 29 anos J 25 a 29 anos  

C 30 a 34 anos L 30 a 34 anos 

D 35 a 39 anos M 35 a 39 anos 

E 40 a 44 anos N 40 a cima 

F 45 a 49 anos    

G 50 a 54 anos   

H Acima de 55 anos   

 

A idade do atleta considerada deverá ser verificada como no dia 31/12 do ano da competição. Desta 

forma a questão da idade fica ancorada no ano de nascimento, independente do dia ou mês do 

aniversariante. 

 

Envie a ficha de inscrição com o comprovante de depósito para TC Onir Mocellin 

(47) 3241-0732 E-mail: <XIIcbsa@cbm.sc.gov.br> até o dia 25 de Novembro de 2012, 

com todas as informações solicitadas. Na chegada da delegação as inscrições deverão ser 

confirmadas COM O COMPROVANTE DE DEPÓSITO, e assinadas pelo 

responsável da equipe no dia 28 das 9:00 as 19:00 h, junto à secretaria do evento.  

 


