Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional e Torneio Aspirantes 2022
BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC
FLUXO DE CIRCULAÇÃO DO EVENTO
O acesso aos clubes e ginásios será liberado, até o limite de 500 pessoas, seguindo as condições estabelecidas
pelo Protocolo Sanitário do evento e mediante apresentação do Certificado de Vacinação Completo ou teste
PCR (realizado até o prazo máximo de 72h antes da chegada ao evento) ou teste antígeno swab nasal ou oral
(realizado até o prazo máximo de 48h antes da chegada ao evento). Os testes deverão ser repetidos, caso o
indivíduo permaneça mais de 72h no evento. Atletas, técnicos e arbitragem deverão inserir o Termo de
Responsabilidade COVID19 e o Certificado de Vacinação Completo na Plataforma CBHP, até 15/03/2022.
Em ação solidária da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, solicita-se a doação de alimentos não
perecíveis, como contrapartida ao ingresso ao evento.
Uso de máscaras obrigatório, sendo liberado apenas durante as provas.
Cada atleta poderá estar acompanhado de no máximo 2 técnicos junto a quadra.
Não será permitido consumir alimentos ou bebidas na área da quadra ou arquibancada, apenas na área da
cantina ou fora do ginásio.
Apenas os atletas, técnicos e arbitragem poderão beber água, em garrafa individual ao redor da quadra.
O ginásio contará com 4 acessos diferentes:
ACESSO 1 – Público em geral, credenciamento, stands e cantina, localizado na entrada frontal do ginásio.
ACESSO 2 – Exclusivo atletas e técnicos, localizada na lateral esquerda do ginásio.
ACESSO 3 – Exclusivo da arbitragem e staff, localizada na lateral direita do ginásio.
ACESSO 4 – Exclusivo da organização do evento, localizado atrás do palco.
Não haverá cerimônia de abertura, seguindo o Decreto Estadual em vigor.
A premiação acontecerá logo após a publicação dos resultados, em pódio localizado no palco, 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.
SHOW CAMPEONATO BRASILEIRO e TORNEIO NACIONAL
Cada quarteto, grupo e minigrupo poderá ser acompanhado por até 2 técnicos ou coreógrafos filiados CBHP
(reforçando 2 técnicos/ quarteto ou grupo).
Haverá espaço reservado para os materiais dos grupos e quartetos, em salas específicas com acesso a partir
da área de atletas e técnicos (acesso 2), disponíveis para cada grupo/quarteto no dia das provas de show e
devendo ser liberadas logo 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.
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