
 

Rio de Janeiro (RJ), 03 de abril de 2019. 

 

Boletim nº 053/2019 

RCR 

 

Ilmºs. Srs. 

DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 
Prezados Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA – vem por meio deste confirmar a 

prova de Maratona Aquática do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu Brasil de Natação 

- Troféu Maria Lenk, a ser realizada no dia 14/04/2019, domingo, na Praia Vermelha, Urca, Rio de 

Janeiro, RJ, na distância de 5 km, válida como seletiva para o Campeonato Mundial de Esportes 

Aquáticos da FINA, a ser realizado em Gwangju, KOR, com a seguinte programação: 

 

Sábado, dia 13/04 

 

16h – Congresso Técnico 

 

Domingo, dia 14/04 

 

8h - Início da Marcação 

9:00h – Largada da prova Masculina 

9:05h – Largada da prova Feminina 

10:00h – Previsão de Chegada dos Atletas da Prova Masculina 

10:05h – Previsão de Chegada das Atletas da Prova Feminina 

10:30h - Início da Cerimônia de Premiação da Prova Masculina 

10:40h – Início da Cerimônia de premiação da Prova Feminina 

11:00h – Encerramento 

 

Regulamento da Prova: 

 

1. Este Regulamento é de caráter complementar, não pode infringir o Regulamento do 

Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Maria Lenk e tem como objetivo regular as 

particularidades da prova de Maratona Aquática. 

2. Serão utilizadas as regras e normas da FINA na condução dos eventos. 



 

3. Cada Clube poderá inscrever quantos nadadores desejar, entretanto somente os dois 

melhores colocados pontuarão para seus respectivos clubes na contagem geral do 

Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação na piscina. 

4. A pontuação será a mesma atribuída às demais provas do Campeonato Brasileiro Absoluto de 

Natação, de acordo com o Regulamento do Campeonato publicado no site da CBDA, na aba 

Natação. 

 
5. São critérios para participar da prova de Maratona Aquática do Troféu Brasil de Natação – 

Maria Lenk: 

 

 Todo e qualquer atleta que tenha índice para a participação no Troféu Brasil de Natação; 

 Todo e qualquer atleta que comprove ter nadado uma prova oficial de Maratona Aquática 

na distância de 5 km dentro do tempo limite de 15 minutos após a chegada do 1º colocado 

no Geral (Absoluto) nas provas Feminina e Masculina, respectivamente, nas temporadas 

de 2018 e 2019. 

 

6. O somatório de atletas em ambas as provas (Masculina e Feminina) não poderá ultrapassar 60 

competidores. Caso o número de inscritos seja maior, serão confirmados os 60 (sessenta) 

nadadores de melhor currículo, sob o crivo do CTNMA / CTNN. 

7. O Start List da prova de 5 km de Maratona Aquática do Troféu Brasil de Natação – Maria Lenk 

será publicado no site da CBDA no dia 08/04/2019. 

8. O atleta poderá nadar quantas provas desejar, limitando em 02 (duas) por etapa), mais a prova 

de Maratonas Aquáticas". 

9. Serão conferidas medalhas aos três primeiros atletas de cada prova (Prova Masculina e Prova 

Feminina), conforme regulamento do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. 

10. Os dois primeiros colocados em cada prova (Masculina e Feminina) estarão convocados para 

representar o Brasil na prova de 5 km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em 

Gwangju, KOR nos dias 13/07/2019 (prova masculina) e 17/07/2019 (prova feminina) sem 

direito a levar treinador. 

11. A participação de atletas estrangeiros está sujeita às mesmas regras previstas no Regulamento 

do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, inclusive para efeito de premiação. 

12. Serão aceitos protestos contra o resultado do evento, observando-se as regras que regem 

protestos e competições da CBDA e FINA. 



 

13. Os clubes e treinadores que, por ventura, queiram protestar deverão fazê-lo dentro de 20 

minutos após a divulgação dos resultados. 

14. Por medida de segurança, todos os atletas deverão largar com a touca de seu Clube, sendo 

aceitas as toucas utilizadas para as competições de piscina. 

15. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Supervisão Técnica da CBDA. 

Passo a Passo do Processo de Inscrição:  

1. As Inscrições dos atletas candidatos a participar da prova de Maratona Aquática do Troféu 

Brasil – Maria Lenk deverão ser encaminhadas por e-mail, impreterivelmente até o dia 

07/04/2019, para: maratonas@cbda.org.br 

 

2. A Organização fará a triagem das inscrições e se necessário, submeterá à apreciação dos 

Conselhos Técnicos Nacionais de Maratonas Aquáticas e Natação de Alto Rendimento da 

CBDA. 

 

3. O Start List com os atletas selecionados para participar dentro dos critérios supracitados será 

publicado no dia 08/04/2019.; 

 

4. Somente depois de ter o nome confirmado no Start List é que os Clubes / atletas poderão 

efetuar o pagamento, através de depósito bancário ou transferência para a seguinte conta: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1251-3 

Conta Corrente: 107584-5 

CNPJ: 29.980.273/0001-21 

Nome: Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

5. Os depósitos devem ser identificados. O pagamento deverá ser comprovado pela CBDA até 

terça-feira, dia 09/04/2019, até o final do expediente bancário; 

 

6. As inscrições sem o devido pagamento serão anuladas na data acima estipulada; 

 

7. Os atletas de natação que NUNCA participaram de provas oficiais de Maratona Aquática 

precisam estar incluídos também no Sistema como atletas de Maratona Aquática; 

 

 

 

mailto:maratonas@cbda.org.br


 

8. Assim sendo, os treinadores deverão solicitar aos seus clubes que enviem ofício à Federação 

de seus respectivos Estados, com a relação de atletas a serem incluídos, para que estes 

apareçam no sistema de inscrição, que será operado pela CBDA para divulgação do Start List e 

dos resultados; 

 

9. Não é necessário outro cadastro nem tão pouco outro número de registro. Basta solicitar a 

inclusão da Maratona Aquática no MESMO NÚMERO DE REGISTRO; 

 

10. Deve ser observada a norma de registro e transferência de atletas; 

 

11. Uma vez que os atletas que nunca nadaram provas oficiais de Maratona Aquática tenham sido 

incluídos, eles aparecerão no sistema para a devida inscrição, que será feita internamente 

pelos nossos funcionários de TI.  

Solicitamos gentilmente à V. Sa. que este Boletim seja amplamente divulgado junto aos clubes 

filiados, facilitando assim o planejamento de viagem de clubes e atletas.  Estamos certos da 

colaboração de todas as filiadas. 

O presente boletim encontra-se à disposição no site www.cbda.org.br desta Entidade 

Nacional, sendo o original deste Boletim encontra-se assinado e arquivado na CBDA. 

 

Ana Paula Alves Ricardo Ratto 
Diretora Executiva Supervisor de Maratonas Aquáticas 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbda.org.br/

