
SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO 

SOBRASA RESCUE – PB 2017 
XVII Campeonato e Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático 

XI Feira de artigos de salvamento aquático 
8 a 11 de Novembro de 2017 – JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 

 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS SOBRE A INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os Guarda-Vidas e “Lifesaver” 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 

(exceto ao simpósio onde não há pré-requistos). Será exigido o Termo de Responsabilidade para participar do 

evento esportivo. Cada atleta deverá procurar o responsável em seu Estado pelas inscrições, conforme o regulamento. 

 

o 25 de Outubro até as 00h: prazo final para recebimento da pré-inscrição do quantitativo de atletas da equipe: a 

planilha de inscrição deverá ser preenchida com a quantidade de atletas por categoria e enviada ao email: 

defidcbmpb@gmail.com 

o 03 de Novembro até as 00h: prazo final para recebimento da inscrição da equipe, a planilha de inscrição deverá 

ser preenchida com todos os dados,  juntamente com o recibo do depósito da equipe ( número de atletas multiplicado 

por XXX reais) e termo de responsabilidade do chefe de equipe, enviar ao email: defidcbmpb@gmail.com Vale 

salientar que OBRIGATÓRIAMENTE cada atleta deverá se inscrever também no SENABOM, cuja inscrição será 

GRATUITA, devendo gerar o boleto sendo este bonificado do pagamento, todavia não fará jus ao kit do SENABOM.  

o 08 de Novembro até as 18:00h o chefe de equipe, deverá confirmar as inscrições junto à secretaria do evento 

durante a realização da reunião geral de diretoria Sobrasa. A confirmação de inscrição e recebimento de kit dos atletas 

será feita pelo chefe da equipe. Os chefes de equipe são responsáveis por fazer e manter nos dias de evento desportivo 

a marcação do número de inscrição individual de seus atletas em ambos os braços e coxas. Casos omissos, ou que não 

atendam esta exigência, serão decididos pela comissão organizadora 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 03 de Novembro. Não serão aceitas inscrições para o evento 

esportivo após dia 03 de Novembro. 

o Será permitido um máximo de dois atletas por categoria nas provas individuais (exceto aquathlon em que todos 

podem participar). Nas provas de revezamento será um máximo de uma equipe por categoria.  

o Recomendamos que o chefe e sua equipe leiam as regras do campeonato e simpósio, para que tenham 

conhecimento de direitos e deveres. 
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ANEXO 1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE do CHEFE DE EQUIPE 

 

Declaro que minha equipe do estado/país................................................... participa do 

SOBRASA RESCUE – PB 2017 por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os organizadores e patrocinadores. Declaro ainda que todos os atletas da 

minha equipe goza de boa saúde e esta apta para a competição esportiva. Autorizo o uso de 

imagem de todos os atletas de minha equipe para a divulgação dos resultados do evento. Sou 

conhecedor do regulamento e código de ética desportivo criado pela Sobrasa, desta competição 

e acataremos todas as decisões da organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum 

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

evento. 

 

 

 

Data:      /    /        . 

 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do chefe de equipe 
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PARA INSCREVER SUA EQUIPE CLIQUE NO LINK AZUL ABAIXO (ficha) 

Uma planilha Excel se abrirá onde o chefe de equipe deverá preencher todos os dados de cada atleta.  

Após o completo preenchimento, envie a planilha + termo de responsabilidade assinado a TC Sabrina pelo email defidcbmpb@gmail.com  

até o dia 03 de Novembro de 2016. Até o dia 25 de outubro deverá ser enviado uma previsão da equipe. 

ANEXO 2 – Planilha de Inscrição (Clicar) 

Categorias por Sexo e Idade 
MASCULINO FEMININO 

Categoria Idade Categoria Idade 

OPEN Qualquer  OPEN Qualquer 

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 Acima de 39 anos 

F 45 a 49 anos    

G 50 a 54 anos   

H Acima de 54 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. 

 

Valor de Inscrição: VEJA NA FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Nota: No caso de inscrição somente no simpósio, basta realizar o depósito e enviar seu nome ao email apontado acima. Encaminhar a 

mesma planilha de inscrição das equipes, apenas com os dados pessoais mais contatos. 

 

Passo a passo para inscrição DA EQUIPE no SOBRASA RESCUE: 

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Sobrasa_rescue_PB_2017/Planilha%20de%20Inscricao%20PB.xlsx


SOBRASA RESCUE – PARAÍBA 2017 
XV Campeonato e Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático 

08 a 12 de Novembro de 2017 – Paraíba - Brasil 

4 

- Todos os atletas deverão OBRIGATÓRIAMENTE se inscrever individualmente conforme informação acima; 

- Até dia 25 de outubro, o chefe de equipe deverá enviar uma previsão do número de atletas por categoria da sua equipe.  

 - Até dia 03 de novembro, o chefe de equipe deverá enviar a planilha de inscrição final, comprovante de depósito único de toda a equipe e 

termo de responsabilidade único de toda a equipe. 


