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Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.  
 

ERRATA 
19/04/2022 

 
Boletim nº 067/2022 
JD 
 
 
Ilm.º. Srs.(a) 

Presidentes de Federações Filiadas e Representantes dos Clubes Vinculados Registrados à 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
Assunto: Treinamento e Avaliação da Seleção Sênior 
 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem por meio deste ofício a avaliação 
da Seleção Sênior de Nado Artístico que será realizada no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de 
Janeiro na data de 30 de abril de 2022. Segue abaixo o regulamento da avaliação: 
 
AVALIAÇÃO SELEÇÃO BRASILEIRA SENIOR 
 

1. Na data acima será realizada a avaliação e definição da seleção Sênior que irá para Campeonato 
Mundial Adulto – Budapeste/Hungria de 17 a 26 de junho de 2022. 
 

1.1. Serão selecionados 11 atletas feminino e 1 atleta masculino para a seleção final do 
Mundial. Os outros dois atletas continuarão treinando com a seleção.  

 
1.1.1 As três atletas do dueto feminino (dueto principal + reserva) estão 
automaticamente integradas na seleção final da viagem. A atleta do dueto misto 
selecionado estará automaticamente integrada na equipe final da viagem. Sendo 
assim a prova de rotina da equipe técnica irá selecionar 7 atletas para compor a 
equipe final para o Mundial de Budapeste. 

 

1.2 Nesta avaliação é obrigatória a avaliação de todos os atletas. Não serão aceitos 
atestados médicos. Em caso de lesão após selecionado pela avaliação, o atleta será 
dispensado da próxima viagem. 

 
2. Esta AVALIAÇÃO é regida pelas regras da FINA, pelo código da CBDA e pelo presente 
boletim.  
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3. O resultado final será calculado em 100% para Rotina Técnica Equipe; 100% Dueto Feminino; 
100% Dueto Misto. As notas das atletas de dueto feminino e dueto misto não serão somadas a 
nota de Rotina Técnica de Equipe. 
 
4. Prova de Rotina (Equipe Técnica; Dueto Feminino; Dueto Misto Técnico) 
 
Avaliação de Rotina Técnica Equipe – 100% 
Rotina Equipe Técnica – A atleta será avaliada pela sua primeira gravação do vídeo da rotina em 
equipe, porém a avaliação/resultado será individual. A avaliação individual de cada atleta será 
realizada pelos árbitros e pelas técnicas da Seleção Sênior através do vídeo da rotina. Todas as 

atletas estarão identificadas na perna e cabeça com a sua respectiva cor (será sorteado na semana 
da avaliação) 
 
Avaliação: execução 30% e elementos 70% 

• A prova de rotina será avaliada por 1 banca de 5 juízes e 2 técnicos da seleção Sênior. 

• Serão avaliados com uma nota para ELEMENTOS e outra para EXECUÇÃO 

• Na Rotina Técnica cada Juiz deverá conceder qualificações de 0 a 10, para cada 
elemento e outra para execução, com uma casa decimal, variando de 0,1 a 0,9. Serão cortadas a 
maior e a menor nota e será feita a média aritmética das notas restantes. 
 
Avaliação Rotina Dueto Feminino Técnico – 100% 

• A prova de rotina será avaliada por 1 banca de 5 juízes e 2 técnicos da seleção Sênior. 

• Serão avaliados com uma nota para ELEMENTOS e outra para EXECUÇÃO 

• Na Rotina Técnica cada Juiz deverá conceder qualificações de 0 a 10, para cada 
elemento e outra para execução, com uma casa decimal, variando de 0,1 a 0,9. Serão cortadas a 
maior e a menor nota e será feita a média aritmética das notas restantes. 

• Forma de apresentação das atletas: Será realizada avaliação da rotina por dueto na 

combinação entre as três atletas. Anna Giulia Velloso e Laura Miccuci/ Laura Miccuci e Jullia 
Catharino/Anna Giulia e Jullia Catharino. O sorteio da ordem de apresentação será realizado na 
semana da avaliação 
 
Avaliação Rotina Dueto Misto Técnico – 100% 

• A prova de rotina será avaliada por 1 banca de 5 juízes e 2 técnicos da seleção Sênior. 

• Serão avaliados com uma nota para ELEMENTOS e outra para EXECUÇÃO 

• Na Rotina Técnica cada Juiz deverá conceder qualificações de 0 a 10, para cada 
elemento e outra para execução, com uma casa decimal, variando de 0,1 a 0,9. Serão cortadas a 
maior e a menor nota e será feita a média aritmética das notas restantes. 
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• Forma de apresentação dos atletas: Será realizada a avaliação da rotina por dueto na 
combinação entre as duas atletas feminino e os dois atletas masculino. Será realizada avaliação da 
rotina por dueto na combinação entre os quatro atletas. Luiza Lopes e Fabiano Ferreira/ Luiza 
Lopes e Bernardo Santos/ Gabriela Regly e Fabiano Ferreira/ Gabriela Regly e Bernardo Santos. O 
sorteio da ordem de apresentação será realizado na semana da avaliação 
 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente 
 

Rodrigo Rodrigues 
Diretor de Nado Artístico 
 
Juliana Dias Gomes da Silva 
Supervisora de Nado Artístico 

 

 
 
 


