
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESIDENTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR 
Av. Salvador Allende, nº 6.555, Pavilhão 1, 2° andar, Riocentro, Barra da Tijuca 

Rio de Janeiro/RJ CEP: 22783-127  

Site: https://www.cbb.com.br/ | E-mail: secretaria@basquetebrasil.org.br  

 

PRESIDENTE: WALTER JOSE FERNANDES 
Praça Castro Alves S/Nº, Palácio dos Esportes, 2º Andar, Sala 13 – Salvador/BA - CEP: 40.020-160 

Telefone: (71) 3321-3848 | Celular: (71) 99281-9649 

E-mail: betinhofbb@yahoo.com.br / walter2001rep@yahoo.com.br 

 

 

ARENA 

SHOPPING PARALELA 
Av. Luís Viana Filho, 8544 – Alphaville, SALVADOR/BA, CEP: 41730-101 

 

DIREÇÃO TÉCNICA 
FRANCISCO OLIVEIRA 
Gerente de Desenvolvimento CBB 3x3 

(21) 99206-4292 

PRODUÇÃO LOCAL 
GRACE FAGUNDES  

(71) 98811-1225 
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- A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Bahiana de Basketball 

(FBB) apresentam a seguir os hoteis conveniados para a acomodação dos participantes 

do evento. 

 

ONIX HOTEL PRAIA DE PIATÃ  
-> (diárias com café da manhã) 

 

Endereço: Rua Dias Gomes, n° 10 | Piatã | Salvador – BA, CEP: 41.650-310 

 

Single – R$ 125,00 

Duplo – R$ 145,00 

Triplo – R$ 170,00 

Quádruplo – R$ 235,00 

 

 

 



 

MAIS HOTEL  
-> (diárias com café da manhã) 

 

Endereço: R. João Chagas Ortins de Freitas, 577 - Lot. Miragem, Lauro de Freitas - BA, 

CEP 42710-610 

 

Single - R$ 189,00 

Duplo - R$ 189,00 

Triplo – R$ 269,00 

 



 

HOTEL DIAMENTE NEGRO 
-> (diárias sem café da manhã) 

 

Endereço: R. Guaraçaima, 16 - Piatã, Salvador - BA, 41650-320 

Single - R$ 70,00 

Duplo casal - R$ 140,00  

Duplo solteiro - R$ 140,00 

Triplo - R$ 190,00  

Quadruplo - R$ 250,00   

 

 

 

 

 



 

PLATTINUM HOTEL  
-> (diárias com café da manhã) 

 

Endereço: Beijupirá, 80 - Itapuã, Salvador - BA, CEP 41635-390 

 

*Vista mar:* 

• Single– R$ 149,00 

• Duplo/Casal - R$ 179,00 

• Triplo - R$ 209,00 

 



 

- O deslocamento até a cidade de Salvador/BA, bem como a hospedagem e a alimentação 

(atletas e representantes) ficarão a cargo de cada uma das equipes. 

 

- Haverá durante a competição o serviço de shuttle, em horários pré-definidos pela 

organização, visando ao atendimento EXCLUSIVO dos membros das equipes 

participantes que estiverem acomodados nos hoteis indicados pela organização (Hotel 

x Local da Competição x Hotel). 

 

- Não haverá receptivo das delegações no Aeroporto. 

 

- As equipes interessadas em indicações de hospedagem, alimentação e transporte 

interno entre em contato: grace.fagundes@gmail.com  
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Para as equipes classificadas  

 

Fica sob a responsabilidade da CBB e da FBB estabelecer a melhor forma para elaborar e 

executar as ações necessárias. 

 

A coordenação técnica CBB3x3 entrará em contato com os responsáveis das equipes 

classificadas nas etapas regionais CBB3x3 para fornecer o link de preenchimento da 

ficha de inscrição e regulamento da referida etapa. 

 

 

ATIVIDADE DATA INÍCIO TÉRMINO 

JOGOS CATEGORIA SUB 18 M/F 10/12/2021 09:00 18:00 

JOGOS CATEGORIA SUB 23 M/F 11/12/2021 09:00 18:00 

JOGOS CATEGORIA ADULTO M/F 12/12/2021 09:00 18:00 

 

 

  

Todos os participantes (atletas e membros das equipes) do CAMPEONATO BRASILEIRO 

DE BASQUETE 3X3 - CIRCUITO NACIONAL 2021 - ETAPA FINAL – SALVADOR/BA devem 

estar cobertos previamente por seguro de responsabilidade civil, às suas expensas. 

 

 



 

  

 

Cada participante (atletas e membros das equipes) do CAMPEONATO BRASILEIRO DE 

BASQUETE 3X3 - CIRCUITO NACIONAL 2021 - ETAPA FINAL – SALVADOR/BA deverá 

apresentar na chegada ao evento: 

 

• Comprovante de vacinação contra a COVID-19 (1ª dose, 2ª dose ou dose única); 

 

• Exame médico individual atestando negativo para Covid-19 (teste RT- PCR realizado, 

no máximo, 72 horas antes da chegada; 

 

• Atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o (s) atleta (s) em pleno 

gozo de suas faculdades físicas e mentais em condições de participar do evento (o 

carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o 

documento original) – análise livre de responsabilidade sobre a Covid-19; 

 

• A utilização de máscara é obrigatória em todos os momentos e locais, exceto no 

quarto do hotel e na mesa durante as refeições (a máscara recomendada para uso é 

a cirúrgica tripla); 

 

• Evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social tanto quanto possível; 

 

• Os competidores devem lavar e desinfetar suas mãos regularmente, especialmente 

antes do aquecimento e da competição; 

 

• Seja o único a usar os mesmos documentos em papel, telefone celular, garrafa de 

água, etc. 

 

• Nas dependências do local da competição, os atletas poderão retirar a máscara 

somente dentro da quadra, para aquecimento ou disputa das partidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


