
 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2023. 
 

Boletim nº 027/2023 
GO 
 
Ilmºs. Srs. 
DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 

Prezados Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. que, 
os critérios de Convocação da CBDA, acordados dentro do Conselho Técnico Nacional de 
Natação de Alto Rendimento, para composição da Seleção Brasileira de Natação que vai 
competir no CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA LONGA DA WORLD AQUATICS, na 
cidade de Fukuoka, Japão de 23 a 30/07/2023, em havendo viabilidade financeira, serão 
os seguintes: 

A) COMPETIÇÃO VÁLIDA E PRIMEIRO CRITÉRIO – ÍNDICES WORLD AQUATICS 
 
A1 - Serão considerados, para efeito de convocação, SOMENTE os tempos obtidos pelos 
nadadores em provas olímpicas individuais (em finais A), exclusivamente no 
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL – RECIFE – PE – 
30/05 a 03/06/2023.  
 
A2 - Somente serão considerados para efeito de convocação nas provas individuais 
olímpicas os atletas que obtiverem o mínimo que será o índice A da fina. 
 

WORLD AQUATICS 

Provas Feminino Masculino Provas Feminino Masculino 

50 Livre 25.04 22.12 100 Costas 1.00.59 54.03 

100 Livre 54.25 48.51 200 Costas 2.11.08 1.58.07 

200 Livre 1.58.66 1.47.06 100 Peito 1.07.35 59.75 

400 Livre 4.10.57 3.48.15 200 Peito 2.25.91 2.10.32 

800 Livre 8.37.90 7.53.11 100 Borboleta 58.33 51.96 

1.500 Livre 16.29.57 15.04.64 200 Borboleta 2.09.21 1.56.91 

   200 Medley 2.12.98 1.59.53 

   400 Medley 4.43.06 4.17.48 

 
 
 



 

 

A3 -Os nadadores das provas não olímpicas deveram obter o 5º do ranking Mundial de 
2022, para fazer jus a estar dentro do critério. 
 

Provas Feminino Provas Masculino  

50 PEITO 29.91 50 PEITO 26.66 

50 COSTA 27.27 50 COSTAS 24.36 

50 BORBOLETA 25.38 50 BORBOLETA 22.79 

A4 - Serão disponibilizadas 12(DOZE) vagas individuais independentemente de sexo, e os 
tempos só podem ser alcançados quando obtidos na Final A de cada prova individual na 
competição válida. 
 
A5- As 12 doze vagas serão distribuídas entre os atletas seguindo sua colocação no ranking 
mundial da AQUA no período de 01 /01/2022 a 31/12 de 2022, com dois por país e sem 
brasileiros. 
 
Revezamentos: 

B – Os 4 (quatro) melhores tempos da final A para os revezamentos feminino e masculino 
(4x100 livre, 4x200 livre, 4x100 medley), desde que a soma dos tempos dessas 4 atletas 
seja igual ou inferior ao 5º (quinto) tempo da final do mundial em Budapeste em 2022 
(vide abaixo) e desde que os (as) dois integrantes desses revezamentos tenham obtido, 
dentro da final A, o índice A da WORLD AQUATICS, para o evento. A soma dos 4 tempos 
apurados será subtraída em 1.2 segundos para compensar a saída lançada. 

Provas Feminino Masculino 

4X100 Livre 3.35.43 3.11.24 

4X200 Livre 7.57.90 7.06.27 

4X100 Medley 3.57.24 3.32.37 

4X100 Medley Misto 3.32.37  

Serão levados todos os revezamentos que atenderem ao critério, além das 12 vagas 
individuais.  

C – O revezamento 4 x 100 medley misto será formado pela melhor combinação dos 
tempos obtidos na final A desde que a soma seja igual ou inferior ao 5 tempo da final de 
Budapeste 2022 e que pelo menos 2(dois atletas tenham feito o índice A WORLD 
AQUATICS na sua respectiva prova). 

D – O revezamento 4 x 100 livre misto por se tratar de um revezamento não olímpico a 
combinação dos tempos deverá ser obtida na final A e ser igual ou inferior ao 3 tempo do 
Mundial de Budapeste 2022. 



 

 

E – As vagas remanescentes serão preenchidas pelos atletas (geral) mais bem ranqueados 
com base no ranking mundial da WORLD AQUATICS (2 atletas por país e sem os 
brasileiros) dentro do período de 01.01.2022 a 31.12.2022); 

F – Em caso de empate em alguma prova, o desempate será feito, pela ordem: 

F1 – Melhor tempo na eliminatória; 

F2 – Melhor colocação no ranking na segunda prova. Neste caso, valendo como prova 
uma não olímpica. 

G - FORMAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: 

A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para o Campeonato Mundial, 
será formada pelos Head coach da seleção Brasileiro Felipe Domingues e mais 2 
treinadores dos melhores resultados dentro do ranking mundial da WORLD AQUATICS 
(2022). E os treinadores convocados deveram participar de toda a ação que envolve o 
evento (aclimatação e competição), caso o treinador convocado não possa estar em toda 
a ação o será convocado o treinador seguinte dentro dos critérios estabelecidos. 

H - CASOS OMISSOS: 

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 
 
 
 


