
 
 

 
BOLETIM Nº 02 – CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO - SELEÇÃO GAÚCHA 

TROFÉU CHICO PISCINA 2022 

 

 

A Federão Gaúcha de Desportos Aquáticos vem por meio deste informar que a convocação dos 

atletas que irão representar a Seleção Gaúcha no Troféu Chico Piscina de 2022 será realizada com o 

intuito de formar a melhor seleção, sendo considerado o regulamento do campeonato, o qual permite a 

inscrição de apenas dois nadadores por prova, podendo cada atleta nadar apenas três provas individuais 

e os revezamentos, permitindo o mesmo que cada federação inscreva apenas oito nadadores por 

categoria, conforme abaixo: 

 

• Infantil feminino (nascidas em 2008/2009) 8 nadadoras 

• Infantil masculino (nascidos em 2008/2009) 8 nadadores 

• Juvenil feminino (nascidas em 2006/2007) 8 nadadoras 

• Juvenil masculino (nascidos em 2006/2007) 8 nadadores 

Para efeitos de convocação serão observados os melhores tempos obtidos na temporada 2022 nas 

competições organizadas pela FGDA / CBDA em âmbitos estadual e brasileiro, além de competições 

em que os atletas representem a seleção estadual em eventos organizados ou chancelados pela FGDA / 

CBDA.  

 

Observação: Apenas serão considerados os campeonatos em que todos os atletas tenham a mesma 

oportunidade de participação. Em caso de eventos com seletiva + campeonato representando seleção, 

será considerado apenas o tempo no maior evento participado pelo atleta. 

 

Os critérios de qualificação para as 8 vagas em cada categoria estipulados pela FGDA são os 

seguintes: 

 Nadador(a) que obtenha o 1º  tempo de cada prova; 



 
 Nadador(a) que obtenha o 2º tempo de cada prova; 

 Nadador(a) que obtenha o melhor índice técnico; 

 

A comissão técnica será composta por 3 técnicos e 1 chefe de delegação, assim convocados: 

 

 Treinador(a) com maior número de atletas do gênero feminino da seleção; 

 Treinador(a) com maior número de atletas do gênero masculino da seleção; 

 Treinador(a) do atleta de melhor índice técnico da seleção; 

 O chefe de delegação será indicado pela FGDA. 

Os treinadores não convocados que queriam acompanhar a seleção são bem-vindos e também 

nomeados como técnicos da seleção gaúcha, apenas não terão suas despesas custeadas pela federação 

 

Casos omissos serão julgados pela FGDA. 

 

 
 

 
Diretor Executivo Matheus Evangelista 


