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Rio de Janeiro,  03 de março de 2022. 

 

 

 

Boletim nº 035/2022 

SS 

 

 

ILMO.º. SRS. 

DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar os criterios de formação para a 

Seleção Brasileira que participará do 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas a ser realizado em 

Mahé, Seychelles no periodo de 01 a 04 de setembro de 2022, caso haja viabilidade financeira, serão os 

seguintes: 

 

Serão selecionados os dois primeiros colocados em cada categoria e sexo: 

 

1- Nascidos em 2007/2008 – Prova de 5 km, 2 femininos e 2 masculinos – A prova seletiva será realizada 

na 4ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas, na cidade de Fortaleza/CE no dia 

26 de junho de 2022. 

 

2- Nascidos em 2005/2006 – Prova de 7,5 km, 2 femininos e 2 masculinos – A prova seletiva será realizada 

na 2ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, na cidade de Maceió/AL no dia 26 de março 

de 2022. 

 

3- Nascidos em 2003/2004 – Prova de 10 km, 2 femininos e 2 masculinos – A prova seletiva será realizada 

na 4ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas, na cidade de Fortaleza/CE no dia 

25 de junho de 2022. 

 

Totalizando 12 (doze) atletas. 

 

Observações: 

 

1. Fica estabelecido que se uma atleta do sexo feminino nascida em 2003/2004 obtiver a primeira 

colocação na prova de 10 Km e/ou na prova de 5 Km na seletiva para o 19º Campeonato Mundial de 

Desportos Aquáticos – Budapeste 2022 e Jogos Sul-Americanos ODESUR – Assunção 2022, que 

ocorreram nos dias 15 e 17 de abril de 2022 na 3ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro de Águas 

Abertas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, e automaticamente esta atleta por este motivo 
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estiver selecionada para participar de uma destas provas representando o Brasil no 19º Campeonato 

Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022. Esta atleta fica automaticamente convocada para 

ocupar uma das vagas para a prova de 10 Km no 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas, 

passando a ficar em disputa apenas uma vaga para a prova feminina de 10 Km. 

 

2. Fica estabelecido que se um ou mais atletas do sexo masculino nascido em 2003/2004 obtiver a 

primeira e segunda colocação na prova de 10 Km e/ou na prova de 5 Km na seletiva para o 19º 

Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022 e Jogos Sul-Americanos ODESUR – 

Assunção 2022, que ocorreram nos dias 15 e 17 de abril de 2022 na 3ª Etapa do 27º Campeonato 

Brasileiro de Águas Abertas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, e automaticamente estes atletas 

por este motivo estiverem selecionados para participarem de uma destas provas representando o Brasil 

no 19º Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022. Estes atletas ficaram 

automaticamente convocados para ocupar uma ou duas das vagas para a prova de 10 Km no 4º 

Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas, passando a ficar em disputa apenas uma vaga ou 

nenhuma das vagas para a prova masculina de 10 Km. 

 

• Critérios de seleção para os treinadores para o 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas: 

 

Serão selecionados os treinadores dos atletas vencedores das provas seletivas de 10 km feminino e 

masculino nascidos em 2003/2004. 

 

Totalizando 02 (dois) treinadores. 

 

Observações: 

 

1. Fica estabelecido que, caso a atleta feminino venha a ser selecionada por obter a primeira 

colocação na prova de 10 Km e/ou na prova de 5 Km na seletiva para o 19º Campeonato Mundial de 

Desportos Aquáticos – Budapeste 2022 e Jogos Sul-Americanos ODESUR – Assunção 2022, que 

ocorreram nos dias 15 e 17 de abril de 2022 na 3ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro de Águas 

Abertas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, e automaticamente esta atleta por este motivo 

estiver selecionada para participar de uma destas provas representando o Brasil no 19º Campeonato 

Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022. O treinador desta atleta estará automaticamente 

convocado como o treinador feminino para o 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas. 

 

2. Fica estabelecido que, caso o atleta masculino venha a ser selecionada por obter a primeira ou 

segunda colocação na prova de 10 Km e/ou na prova de 5 Km na seletiva para o 19º Campeonato 

Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022 e Jogos Sul-Americanos ODESUR – Assunção 2022, 

que ocorreram nos dias 15 e 17 de abril de 2022 na 3ª Etapa do 27º Campeonato Brasileiro de Águas 

Abertas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, e automaticamente este atleta por este motivo 

estiver selecionado para participar de uma destas provas representando o Brasil no 19º Campeonato 
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Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022. O treinador deste atleta estará automaticamente 

convocado como o treinador masculino para o 4º Campeonato Mundial Júnior de Águas Abertas. 

 

Fica definido como coordenadora técnica, já convocada, a Profª. Beatriz Matias Avelino do Bonfim. 

 
Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira 

Presidente 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva 

Diretor de Águas Abertas 

 
 


