
 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2022. 
 
Boletim nº 157/2022 
GO 
 

ILMº. 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 informa os critérios de 
convocação, com a concordância dos presidentes de federação das regiões Norte e 
Nordeste do país, para definição de atletas e Comissão Técnica para representar a Seleção 
Brasileira de Natação na Copa Pacífico de Natação 2022, a ser realizado na cidade de Santa 
Cruz de La Sierra, Bolívia, de 21 a 27/11/2022. 
 
COMPETIÇÕES VÁLIDAS: 
 
Os resultados, que são classificatórios para a formação desta equipe, serão obtidos 
através das seguintes competições: 
 
- Troféu Leônidas Marques; 
- Troféu Sérgio Silva; 
- Brasileiros de Inverno (Infantil, Juvenil e Júnior); 
- Troféu Milton Medeiros; 
 
Os atletas selecionados serão previamente consultados e/ou seus treinadores(as), sendo 
certo que aqueles (as) que não puderem participar, irão se abrir vagas para outros na 
composição da equipe. 
 
Todos convocados para esta seleção estarão cientes de que os custos serão integralmente 
de responsabilidade de cada um, não cabendo a CBDA nenhum ônus com relação as 
despesas para a participação neste campeonato. 
 
Os critérios de seleção levam em consideração os resultados das categorias: 
 
Infantil 2 e Juvenil 1- juvenil A (nascidos em 2007 e 2008) 
Juvenil 2, Junior 1, Junior 2 – 1º ano – Juvenil B (nascidos em 2004,2005,2006) 
 
Os treinadores (as) são chamados pelos critérios de índices técnicos e/ou número de 
atletas na composição da equipe. 



 

A seleção será feita conforme a seguir: 
 
- Melhor tempo nos 50 metros livre (desde que esteja entre os 3 primeiros na prova de 
100 metros livre) 
- Melhor tempo nos 100 metros livre 
- Melhor tempo nos 200/400 metros livre 
- Melhor tempo nos 800 metros livre (fem.) / 1500 (masc.) 
- Melhor tempo 100/200 costas 
- Melhor tempo 100/200 peito 
- Melhor tempo 100/200 borboleta 
- Melhor tempo 200/400 medley 
 
Cada categoria pode levar até 8 atletas para participar do evento. 

 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Luiz Fernando Coelho de Oliveira 
Presidente 
 
 
Gustavo Otsuka 
Supervisor de Natação 

 
 


