
 

 

Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional 2021 – Santos 

Fluxo de Circulação do Evento 

O acesso aos clubes e ginásios será liberado ao staff CBHP, atletas, técnicos (até 2 técnicos 

/atleta/prova) e staff do atleta (1 acompanhante), seguindo as condições estabelecidas pelo 

Protocolo Sanitário do evento. Uso de máscaras obrigatório, sendo liberado apenas durante as 

provas. 

Os técnicos e os atletas deverão inserir o Termo de Responsabilidade COVID na Plataforma CBHP 

e entregar o Teste Rápido Antígeno COVID-19 negativo impresso, realizado na véspera da 

primeira participação no evento (reconhecimento ou competição). O staff do atleta e da CBHP 

deverá entregar no momento do credenciamento o Termo de Responsabilidade COVID impresso 

e assinado e o Teste Rápido Antígeno COVID-19 negativo impresso, realizado na véspera do 

primeiro acesso ao evento. Todos receberão pulseiras no momento do credenciamento. 

CLUBE RE REGATAS SALDANHA DA GAMA – CAMPEONATO BRASILEIRO 

O acesso ao CRSG acontecerá pelo portão junto ao ginásio de patinação do clube, Av. Rei 

Alberto, 180. 

 



 

O credenciamento oficial acontecerá no CRSG de 5 a 9 de agosto. No dia 5 (quinta-feira) das 

18 às 20h e de 6 a 9 de agosto, das 8 às 12 e das 16 às 20h. 

Os técnicos e atletas poderão acessar o ginásio 30 minutos antes do início de sua prova/ 

reconhecimento (porta 1) e o staff do atleta durante o aquecimento da prova (porta 2). Todos 

os atletas e acompanhantes deverão sair do ginásio ao final da prova/reconhecimento. 

 

CREDENCIAMENTO 

Porta 1 



 

 

O staff do atleta deverá utilizar as arquibancadas localizadas antes da bancada da arbitragem, 

sendo distribuídas 10 pessoas por arquibancada, devendo retirar-se logo após a prova para 

que os próximos grupos possam utilizar o espaço. 

Nas provas de solo dance da Classe Internacional, após a apresentação da primeira dança, o/a 

atleta que necessitar de troca de figurino, deverá utilizar os banheiros localizados junto a porta 

de entrada do ginásio, podendo estar acompanhado de seu staff. 
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A premiação acontecerá logo após a publicação dos resultados, em pódio localizado dentro do 

ginásio, com os atletas usando o uniforme do clube e sem patins. Os fotógrafos oficiais serão 

responsáveis pelo registro fotográfico do momento. As medalhas serão dispostas em mesa 

lateral, cada atleta pegando sua própria medalha e se dirigindo ao pódio.  

Os técnicos participantes do evento, que desejarem acompanhar as provas em que não 

acompanham atletas, poderão acomodar-se na arquibancada localizada após a bancada da 

arbitragem. 

O staff CBHP utilizará sala e banheiro privativo localizados no fundo da pista. 

A entrada e saída dos atletas na pista, acontecerá na lateral à esquerda da bancada de 

arbitragem. 

SHOW CAMPEONATO BRASILEIRO 

Cada quarteto, grupo e minigrupo da Classe Internacional poderá ser acompanhado por até 2 

técnicos (reforçando 2 técnicos/ quarteto ou grupo). O staff de cada atleta (portando a 

pulseira) será restrito às provas específicas, seguindo a seguinte escala: 

Acesso a arquibancada será liberado 10 minutos antes do início da prova de quartetos: 

- staff atletas quarteto infantil, devem se retirar rapidamente no final da prova; 

- staff atletas quarteto cadete e juvenil, devem se retirar rapidamente no final da prova juvenil; 

- staff atletas quarteto júnior, devem se retirar rapidamente no final da prova júnior; 

- staff atletas quarteto sênior, devem se retirar rapidamente no final da prova sênior. 

- staff atletas MG Infantil, devem se retirar rapidamente no final da prova infantil; 

- staff atletas Grupo Show Júnior, devem se retirar rapidamente no final da prova grupo júnior; 

- staff atletas Grupo Show Grande, devem se retirar rapidamente no final da prova grupo 

grande. 

- staff atletas Mini Grupo Show Senior. 

 

Solicita-se a colaboração de todos na agilidade em relação à saída da arquibancada após as 

provas. 

Todos os participantes deverão chegar ao clube prontos para a competição, sem patins. 

A premiação de Show será realizada na pista, ao final do evento. 

O fluxo poderá ser ajustado de acordo com necessidades pontuais que fujam ao planejamento 

prévio. 

 

 

 



 

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS – TORNEIO NACIONAL 

O credenciamento oficial estará centralizado na Entrada do Clube Internacional de Regatas (CIR), 

Av. Saldanha da Gama, 05, a partir do dia 10 de agosto de 2021, terça feira. O credenciamento 

acontecerá das 8 às 12 e das 16 às 20h. 

 

O acesso ao CIR acontecerá pela mesma entrada do credenciamento, descrita acima. Todos os 

atletas devem chegar ao clube prontos para as provas, sem patins. 

O acesso ao ginásio será limitado aos portadores de pulseira. Os técnicos e atletas poderão 

acessar o ginásio 30 minutos antes do início de sua prova e o staff do atleta durante o 

aquecimento da prova. Todos os atletas e acompanhantes deverão sair do ginásio ao final da 

prova/reconhecimento. 

A entrada e saída do staff CBHP acontecerá pela porta 1 do ginásio, estando disponível sala e 

banheiro privativo dentro do ginásio para o staff CBHP. 



  

 

A entrada e saída dos técnicos, atletas e staff do atleta será pela porta 2 do ginásio.  

 

Os atletas, técnicos e staff utilizarão a arquibancada localizada à frente da bancada da 

arbitragem durante as provas e retirar-se logo após cada prova. Os técnicos que desejarem 

poderão permanecer nas demais provas, utilizando a arquibancada à esquerda da porta 2, 

lateralmente à bancada da arbitragem. 
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A entrada dos atletas na pista acontecerá pela porta lateral localizada no corner a esquerda da 

bancada de arbitragem e a saída dos atletas acontecerá pela porta lateral localizada no corner 

junto a arquibancada de atletas e técnicos. 

A premiação acontecerá logo após a publicação dos resultados, em pódio localizado dentro do 

ginásio, com os atletas usando o uniforme do clube e sem patins. Os fotógrafos oficiais serão 

responsáveis pelo registro fotográfico do momento. As medalhas serão dispostas em mesa 

lateral, cada atleta pegando sua própria medalha e se dirigindo ao pódio. 

Troca de figurino das provas de Solo Dance TN, Categoria Pré Internacional, será realizada nos 

banheiros junto ao ginásio, cada atleta podendo estar acompanhado pelo seu staff. 

 

 

 

Solicitamos a colaboração de todos, evitando aglomerações dentro dos clubes, procurando 

deixar as dependências dos clubes após as provas, com agilidade. 

O fluxo poderá ser ajustado de acordo com necessidades pontuais que fujam ao planejamento 

prévio. 

SHOW TORNEIO NACIONAL 

Cada quarteto, grupo e minigrupo Torneio Nacional, poderá ser acompanhado por até 2 

técnicos. O staff de cada um dos atletas poderá ingressar no ginásio (portando a pulseira) e 

deverá ocupar a arquibancada à frente da bancada da arbitragem. 

Todos deverão chegar ao clube prontos para a competição. 

A premiação acontecerá na pista, ao final das provas de Show Torneio Nacional. 

 

  

 

 

 

 

Banheiros CIR 


