
 
 

REPRODUÇÃO DO E-MAIL DA CBB ENVIADO ÀS EQUIPES DA ETAPA DF 

============================================================================= 

Parabéns! 
 
Sua equipe teve vaga confirmada para Etapa Regional CENTRO-OESTE do 
CBB 3X3 – 2021. 
  
ATENÇÃO para categoria a que sua equipe conquistou a vaga e para as 
informações abaixo: 
   
LOCAL DA ETAPA:  IESPLAN (Endereço: SGAS, 708/907 - Asa Sul, Brasília - 
DF, 70390-079)  
 
Para participar da Etapa DF, o atleta deverá estar em dia com o calendário de vacinação, 
conforme sua faixa etária e UF. A Carteira de Vacinação Digital, assim como o Certificado 
de Vacinação COVID-19, estão disponíveis em https://conectesus.saude.gov.br > Cidadão 
> Vacinas. Alternativamente, poderá participar da competição quem, mesmo sem a 
vacinação comprovada, apresentar resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta 
realizada no máximo com 72 horas de antecedência. 
   
PROGRAMAÇÃO: 
  
A equipe deverá entregar no Check-in (sob pena de ter sua participação 
negada em caso de não cumprimento):  
I. Atestado médico ou declaração de responsabilidade médica para cada um dos 
atletas; 
II. Termo de consentimento para participação na competição; 
III. Questionário Rastreabilidade e Inquérito Epidemiológico Covid-19; 
IV. Apresentar documento original (identidade, carteira profissional…) de todos 
os membros da equipe. 
   
DATA: 05 de novembro (Sexta) 
CATEGORIA SUB 18 FEMININA E MASCULINA: Check-in: 13h / Início dos 
jogos: 13h30 
  
DATA: 06 de novembro (Sábado) 
SUB23 FEMININA E MASCULINA: Check-in: 9h / Início dos jogos: 9h30 
  
DATA: 07 de novembro (Domingo) 
ADULTA FEMININA E MASCULINA: Check-in: 9h / Início dos jogos: 9h30 
   
Para maiores detalhes sobre a etapa (categorias, equipes, tabelas, entre outros) 
acessar o link do evento a partir das 13h do dia 02/11: 
https://play.fiba3x3.com/events/2518d947-7352-41ff-92e2-763034b70379 

https://conectesus.saude.gov.br/
https://play.fiba3x3.com/events/2518d947-7352-41ff-92e2-763034b70379


 
  
  
IMPORTANTE: 
 
Aproveitamos a oportunidade para reforçar algumas informações acerca da 
competição. Para mais detalhes sobre outros aspectos, favor consultar a íntegra 
do regulamento. 
 
Documentos: Os documentos necessários à participação, específicos para 
cada idade (ver modelo para maiores e menores de idade), estão nos arquivos 
em anexo. Imprimir, preencher todos os dados solicitados, assinar e entregar o 
material no Congresso Técnico, lembrando que as fichas são individuais, uma 
de cada, para cada atleta. 
Atenção para categoria sub 18 que deverá ter os documentos assinados pelo 
responsável. 
   
Atletas por equipe - Cada equipe deve inscrever no mínimo 4 (quatro) e no 
máximo 6 (seis) atletas para representá-la, sendo que, a cada etapa (Estadual, 
Regional e/ou Final) devem ser selecionados os 4 atletas que atuarão na referida 
etapa. Atletas que tenham atuado por uma equipe em qualquer das etapas não 
podem atuar por novas equipes, ainda que em categorias diferentes.  
  
Formação da Equipe - Ao menos 3 (três) dos atletas que tenham atuado na 
Etapa Estadual pela equipe classificada devem ser mantidos na equipe para que 
a vaga na Etapa Regional seja validada, assim como na Etapa Final, caso haja 
classificação. 
  
Transporte, hospedagem e alimentação - São de responsabilidade de cada 
uma das equipes. 
  
Premiação - Em cada uma das etapas serão premiados apenas os atletas que 
nela atuarem.  
 


