
 

 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2022. 

 

Boletim nº 049/2022 

GO 

 

Ilmºs. Srs.(a) 

Presidentes de Federações Filiadas e Representantes dos Clubes Vinculados Registrados à 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. que os critérios 

de Convocação da CBDA, acordados entre a direção da CBDA, o Conselho Técnico Nacional 

de Alto Rendimento, no intuito da composição da Seleção Brasileira de Natação que vai competir 

no 8th FINA WORLD JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIPS, em local ainda a ser determinado, serão os 

seguintes: 

 

 
 

DAS IDADES: 

 

Que as idades para participação no 8th FINA WORLD JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2021 em 

local ainda a ser determinado, referem-se aos nascidos em: 

FEMININO – 2005,2006,2007 e 2008 

MASCULINO – 2004, 2005,2006 E 2007 

 

A) COMPETIÇÃO VÁLIDA  

 

A1 – A competição válida para a seletiva será exclusivamente a CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO 

DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL – que ocorrerá no Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro – RJ 

– 04 a 09/04/2022. 

 

A2 – TABELA ÍNDICES “CBDA” FEMININO E MASCULINO: 

 

ÍNDICES CBDA 

PROVA ÍNDICE A FEM.  ÍNDICE A MASC. 

50m Livre 26.35 23.20 

100m Livre 56.74 50.66 

200m Livre 2:03.21 1:50.88 

400m Livre 4:19.06 3:55.97 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

800m Livre 8:50.98 8:11.10 

1500m Livre 17:25.80 15:45.72 

100m Costas 1:03.60 56.27 

200m Costas 2:17.52 2:02.90 

100m Peito 1:11.41 1:02.80 

200m Peito 2:34.36 2:17.04 

100m Borboleta 1:01.59 54.08 

200m Borboleta 2:17.61 2:01.30 

200m Individual Medley 2:18.91 2:04.35 

400m Individual Medley 4:58.56 4:27.48 

 

CRITÉRIOS PARA INTEGRAR A SELEÇÃO BRASILEIRA DE NATAÇÃO: 

 

B) PROVAS INDIVIDUAIS:  

 

B – Para garantir vaga na seleção brasileira para o Mundial Júnior de Natação, os atletas deverão nadar 

a seletiva brasileira (item A1), seguindo os seguintes critérios na ordem apresentada a seguir: 

 

B1 – O atleta deverá alcançar o tempo igual  ou menor ao índice estabelecido pela CBDA, 

conforme relacionados na Tabela A2, sendo válido para obtenção do referido tempo,  nas 

finais A, B ou C da respectiva prova olímpica; 

 

B2 – Serão disponibilizadas 20 vagas para a composição da seleção brasileira, sendo que teremos 6 

vagas no mínimo para a natação feminina. 

 

B3 – Serão selecionados os atletas que alcançarem o índice estabelecido pela CBDA e as vagas 

remanescentes utilizaremos o ranking da FINA categoria júnior 2021 sendo dois atletas por pais(sem 

os brasileiros), referente as idades válidas para a participação no Mundial.  

 

B4 – em caso de um número maior que 20 atletas com índice, e ou mais de 14 no masculino serão 

selecionados os atletas de melhores resultados dentro do ranking da Fina categoria júnior 2021 sendo 

dois por pais (sem os brasileiros). As seis melhores atletas no feminino serão selecionadas também 

utilizando o ranking da FINA categoria júnior com dois atletas por pais (sem os brasileiros). 

 

B5 - em casos que comparação dos resultados não puder ser feita pelo ranking mundial adotado, será 

feito pelo índice técnico. 

 

C) DOS REVEZAMENTOS: 

Para composição dos revezamentos, dependeremos da convocação da seleção brasileira.  Caso haja a 

necessidade da convocação para completar os revezamentos fica a critério da CBDA analisar os 

revezamento com melhores chances de colocação; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D)  Regras para Desempates entre atletas, sempre que necessário: 

 

D1 – Em caso de necessidade de desempate, este será feito, pela ordem:  

D1.1 – Pelo melhor tempo obtido nas eliminatórias;  

D1.2 – Swim Off.   

 

E) FORMAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: 

 

E1 – Antes da seletiva, todos os atletas devem indicar qual é o seu treinador.  

 

E2 – A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para O 8th FINA WORLD JUNIOR 

SWIMMING CHAMPIONSHIPS, será formada pelos treinadores dos melhores resultados dentro do 

ranking Júnior da FINA, obtido por seu melhor nadador na seletiva.  

 

E3 – Em caso de empate na posição do atleta no ranking mundial, o desempate para a posição do 

treinador escolhido se dará pelo critério D1 e D2.  

 

OBSERVAÇÃO: uma vez convocado segundo os critérios acima, o técnico será da SELEÇÃO BRASILEIRA, 

e não técnico do seu atleta convocado.  A Comissão Técnica será formada pelo Head Coach da Equipe 

principal– Felipe Domingues, e mais três treinadores dos melhores resultados dentro do ranking 

mundial Junior da FINA. 

 

I) CASOS OMISSOS E ESPECIAIS: 

 

A Diretoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos será responsável pela resolução, 

interpretação e decisões em casos omissos referentes a estes critérios de convocação, podendo ainda, 

em casos especiais e de extrema relevância, promover convocações sem que o referido atleta tenha 

alcançado todos dos critérios descritos, ou ainda eventuais alterações a esse presente critério, 

buscando sempre o melhor para a natação brasileira. 

 

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

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA  

Presidente da CBDA 

RENATO CORDANI 

Vice-Presidente da CBDA 

  

  

GUSTAVO OTSUKA    

Supervisor de Natação 

FELIPE DOMINGUES 

Head Coach da Seleção Brasileira de Natação 


