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CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE
NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL - MARIA LENK
SOBRE A COMPETIÇÃO
O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil/Maria Lenk começa na próxima
terça-feira (16). A principal competição da temporada brasileira da Natação, que será realizada
no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, formará
três seleções para competições internacionais. Ao todo, serão 396 atletas na competição.
A missão do Troféu Brasil/Maria Lenk será formar seleções para: Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de Gwangju, Jogos Pan-Americanos de Lima e para o Campeonato Mundial
Júnior de Budapeste. De acordo com o supervisor de Natação da CBDA,, Gustavo Otsuka, o
fato da competição ser a única seletiva para estes torneios dá um peso maior ao Campeonato
Brasileiro Absoluto de Natação.
“O Troféu Brasil é a única oportunidade para que os nossos atletas representem a seleção
brasileira em 2019. Portanto, a gente espera que eles cheguem à esta competição nas suas
melhores formas para conseguirem seus melhores tempos e formarmos uma Seleção forte e
competitiva para os eventos internacionais do nosso calendário”, falou.
Para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, serão convocados 24 atletas. Destes,
quatro melhores tempos das finais A dos revezamentos (4x100m livre, 4x200m livre e 4x100m
medley) terão vagas. Os lugares remanescentes serão preenchidos de acordo com os melhores
tempos baseados no ranking da Fina.
Para os Jogos Pan-Americanos de Lima, serão 36 vagas, sendo 18 para os homens e 18 para
as mulheres, respeitando as duas posições por prova individual. Serão convocados 12 atletas
melhores colocados no ranking Pan-Americano de 2018. As vagas remanescentes serão
distribuídas de acordo com o ranking da Fina com prioridade aos revezamentos.
A seleção júnior será definida a partir dos melhores tempos nas eliminatórias do Troféu Brasil.
Ao todo, serão 16 vagas distribuídas para homens e mulheres. Participarão do Mundial homens
nascidos de 2001 a 2004 e mulheres de 2002 a 2005.
A TV CBDA transmite eliminatórias (9h30) e finais (18h) todos os dias de competição no site
oficial da CBDA. Você pode acompanhar a competição em Tempo Real com todas as
informações por meio do site: http://marialenk.cbda.org.br/

CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE
NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL - MARIA LENK
SOBRE A COMPETIÇÃO
Boletim nº 040/2019 - Critérios para os Jogos Pan-Americanos
GO
Ilmºs. Srs.
DD. Presidentes de Federações Filiadas
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
Prezados Presidentes,
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, ouvindo o Conselho
Técnico Nacional de Alto Rendimento, RESOLVEU adotar as seguintes providências
sobre os critérios de convocação da Seleção Brasileira de Natação que participará dos
XVII JOGOS PAN-AMERICANOS – NATAÇÃO a realizar-se na cidade de Lima (PER),
período de 06 a 11/08/2019.
Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que nos XVII JOGOS PAN-AMERICANOS, o
formato para classificação geral final da modalidade, leva em consideração o número
de medalhas de Ouro alcançadas por cada país, utilizando-se de critérios para
desempate, as quantidades de medalhas de Prata e Bronze.
Dessa forma, levando em consideração a sistemática acima, os critérios para
convocação da Seleção Brasileira de Natação serão os seguintes:
A – 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/MARIA
LENK – Rio de Janeiro – RJ – 16 a 21/04/2019.
B –Serão convocados um total de 36 (trinta e seis) atletas, sendo 18 (dezoito) atletas no
feminino e 18 (dezoito) no masculino, respeitando o máximo de 02 (dois) atletas por
prova (individual);
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B1 – Tanto no Masculino quanto no Feminino, as convocações obedecerão a seguinte
ordem:
B1.1 - Serão convocados os 12 (doze) atletas melhores colocados, com base no
Ranking Pan Americano, dentro do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 sendo certo
que, para isso, pegarse-á o Ranking Mundial, onde serão retirados todos os países Não
Americanos, retirando-se por conseguinte todos os brasileiros, e, por ultimo, deixar
apenas os 02 (dois) atletas por prova/país;
B1.2 – As vagas remanescentes, 06 (seis), em cada sexo, serão preenchidas
priorizando os revezamentos brasileiros em melhores colocações no Ranking Mundial
da FINA ( entre 2017 e 2018 ), assim sendo, as prioridades são, pela ordem: Masculino,
4x100 Livre; 4x100 Medley; 4x200 Livre. Feminino, 4x200 Livre; 4x100 Livre; 4x100
Medley
B1.3 – Caso os revezamentos já estejam completos, as vagas ainda restantes, voltam a
ser preenchidas pelos atletas melhores colocados no ranking pan americano (2 atletas
por prova/país, sem contar os brasileiros, dentro do período de 01/01/2018 a
31/12/2018) ate completarmos as 18 vagas disponíveis para cada sexo;
B2 – Em caso de empate em alguma prova, o desempate ocorrerá da seguinte forma,
pela ordem:
B2.1 – Melhor tempo na eliminatória;
B2.2 – Melhor colocação dentro do ranking pan americano na segunda prova olímpica;
DAS PROVAS VÁLIDAS:
Provas
50 Livre 100 Costas 100 Borboleta
100 Livre 200 Costas 200 Borboleta
200 Livre 100 Peito 200 Medley
400 Livre 200 Peito 400 Medley
800 Livre 100 Borboleta 100 Borboleta
1.500 Livre
C – Os atletas convocados para os JOGOS PAN-AMERICANOS – LIMA 2019, de
acordo com os critérios acima estipulados deverão cumprir integralmente a etapa de
aclimatação, que eventualmente for programada pela CBDA.
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D – Os atletas convocados paro o CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA LONGA DA
FINA, na cidade de Gwangju, Coréia do Sul, de 12 a 28/07/2019, que se enquadrarem nos
critérios de convocação do JOGOS PAN-AMERICANOS – LIMA 2019, DEVERÃO
obrigatoriamente participar de ambos os eventos, sem possibilidade de qualquer tipo de
dispensa, excetuados os casos médicos devidamente chanceladas pela comissão médica
da CBDA.
E - A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para o Campeonato
Mundial, será formada pelos cinco treinadores (de nacionalidade brasileira e que estejam
atuando dentro do mercado no Brasil) dos melhores resultados de seus atletas dentro do
ranking da FINA.
A CBDA reserva o direito de resolver os casos pendentes, sempre visando constituir a
melhor seleção brasileira de natação para participar dos JOGOS PAN-AMERICANOS –
LIMA 2019
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Boletim nº 041/2019 - Critérios para Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos
GO
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 FINA, na cidade de
Gwangju, Coréia do Sul, de 12 a 28/07/2019, em havendo viabilidade financeira, serão os
seguintes:
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA E PRIMEIRO CRITÉRIO – ÍNDICES FINA
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/MARIA LENK – Rio de Janeiro – RJ – 16 a 21/04/2019,
que foram baseados no 6º tempo de classificação para a final do Campeonato Mundial de
Piscina Longa de Budapeste, 2017, dentro do programa FINA, respeitado o índice mínimo
divulgado pela entidade internacional.
A2 - Os atletas que treinam e residem no exterior deverão obter os índices no
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL/MARIA
LENK – Rio de Janeiro – RJ – 16 a 21/04/2019;
A3 - Serão disponibilizadas 24 (vinte e quatro) vagas, independentemente de sexo, e os
tempos só podem ser alcançados quando obtidos na Final A de cada prova individual na
competição válida, seguindo os seguintes critérios na ordem apresentada à seguir:
B1 – 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 7º (sétimo) tempo da final do mundial em Budapeste em
2017 (vide abaixo) e desde que os (as) quatro integrantes desses revezamentos tenham
obtido, dentro da final A, o índice A da FINA, para o evento:
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B2 – As vagas remanescentes serão preenchidas pelos atletas (geral) melhores
ranqueados com base no ranking mundial da FINA (2 atletas por país e sem os brasileiros)
dentro do período de 01.01.2018 a 31.12.2018);
B3 – Para terem confirmadas suas vagas nas provas individuais, os atletas também
deverão ter obtido na final A marcas iguais ou inferiores ao índice A da FINA para este
evento;
B4 – Em caso de empate em alguma prova, o desempate será feito, pela ordem:
B4.1 – Melhor tempo na eliminatória;
B4.2 – Melhor colocação no ranking na segunda prova. Neste caso, valendo como prova
uma não olímpica.
D) FORMAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para o Campeonato Mundial,
será formada pelos quatro treinadores (de nacionalidade brasileira e que estejam atuando
dentro do mercado no Brasil) dos melhores resultados dentro do ranking da FINA.
E) CASOS OMISSOS:
A Diretoria Técnica da CBDA será responsável pela resolução e decisões em casos
omissos referentes a estes critérios de convocação.
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Boletim nº 039/2019 - Critérios Mundial Júnior
GO
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, ouvindo o Conselho Técnico
Nacional de Alto Rendimento, RESOLVEU divulgar os Critérios de Convocação para o 7th
FINA WORLD JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2019, a ser realizado em
Budapeste, Hungria, de 20 a 25/08/2019, em havendo viabilidade financeira, considerando:
1) Que as idades para participação no Mundial Júnior de 2019, referem-se aos nascidos
em: Masculino – 2001, 2002, 2003 ou 2004 e Feminino –2002, 2003, 2004 ou 2005,
definindo que:
A) Serão considerados para efeito de convocação, SOMENTE os tempos obtidos pelos
nadadores em provas individuais olímpicas (EXCLUSIVAMENTE NAS ELIMINATÓRIAS),
unicamente no CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU
BRASIL/MARIA LENK – Rio de Janeiro – RJ – 16 a 21/04/2019.
B) Serão selecionados os 16 (dezesseis) melhores resultados levando-se em consideração
o ranking da FINA categoria júnior referente as idades acima (FINA) da temporada
2018(01/01/2018 a 31/01/2018) independente de gênero (masculino/feminino), nas provas
olímpicas constantes no programa de provas do evento, bem como 03 (três) treinadores
para a comissão técnica (02 – dois - baseados nos dois melhores resultados em relação ao
ranking mundial júnior e um pelo maior número de atletas convocados.
C) O Referido Ranking Mundial Júnior (categoria júnior referente as idades acima) citado
no item “B”acima, será adaptado pela computação dos 2 (dois) melhores tempos de cada
atleta de cada país.
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TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS

O Troféu Brasil – Maria Lenk começa no próximo domingo (14), com a prova de
Maratonas Aquáticas. Neste ano, a disputa será em 5 km e disputada na Praia Vermelha,
na Urca, no Rio de Janeiro. A competição será seletiva para o Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coréia do Sul.
Este será o segundo ano consecutivo da prova de Maratonas Aquáticas valendo pontos
para o Troféu Brasil – Maria Lenk. De acordo com o supervisor da modalidade na CBDA,
Ricardo Ratto, a inclusão da prova na principal competição da entidade na temporada
fortalece e muito o desenvolvimento das provas em Águas Abertas.
“O Brasil passou, por décadas, incentivando provas de velocidade. Muitas pessoas
acabaram investindo nas provas de velocidade. A CBDA incluiu a prova de Maratona
Aquática na principal competição da entidade e essa atitude faz com que a modalidade se
aproxime da piscina e tenha uma mescla das duas modalidades. Isso fortalece as Águas
Abertas, já que muitos atletas saem da piscina para a maratona”, disse.
Neste ano, serão 39 atletas na disputa da competição. Apenas os dois melhores do
masculino e os dois melhores do feminino garantirão vagas para o Campeonato Mundial
de Esportes Aquáticos. A equipe para a prova de 10 km foi definida no início desta
temporada, na prova de Doha, do Circuito Mundial da FINA.
“Vai ser uma grande festa da modalidade esse Troféu Brasil – Maria Lenk. Além disso, vai
ser seletiva para a prova de 5 km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em
Gwangju, na Coreia. O regulamento deste ano restringe ainda mais os tempos. Com isso,
teremos apenas os melhores atletas do Brasil nesta prova. Esperamos uma competição
em alto nível, em um grande cenário que é a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro”,
completou.
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Veja a programação do evento:
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

