São Paulo, 13 de maio de 2019.
Oficio Circular nº 016 /19.
Às Entidades Filiadas e Vinculadas à FAP
Ilmo. Srs.
Delegados, Diretores e Técnicos.

A Federação Aquática Paulista vem informar os critérios de
convocação da seleção paulista Infantil e Juvenil, que participará do
Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-Juvenil de Natação e
do Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natação – TROFÉU
CHICO PISCINA INTERNACIONAL, entre os dias 9 e 12 de outubro
de 2019, na cidade de Mococa-SP.
Atenciosamente,

Marcelo Luis Biazoli
Presidente

O documento original encontra-se arquivado na sede da Federação Aquática Paulista.

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO PAULISTA
TROFÉU CHICO PISCINA 2019
Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-Juvenil de Natação
Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natação
Troféu Chico Piscina Internacional
1 – Serão observados para efeito de convocação os tempos obtidos
nas competições abaixo.


14 a 16/06/19 – Campeonato Paulista Infantil de Inverno;



28 a 30/06/19 – Campeonato Paulista Juvenil de Inverno
VII Troféu João Sasaki;

1.1 - A única competição para avaliação será o campeonato
paulista de cada categoria.
2

– Serão convocados os atletas para formação da melhor seleção
possível, sendo considerado o regulamento do campeonato,
onde poderão ser inscritos apenas dois nadadores por prova,
sendo que cada atleta poderá nadar três provas individuais e os
revezamentos, e cada federação poderá inscrever apenas oito
nadadores por categoria, conforme abaixo:





Infantil feminino (nascidas em 2005/2006) 8 nadadoras
Infantil masculino (nascidos em 2005/2006) 8 nadadores
Juvenil feminino (nascidas em 2003/2004) 8 nadadoras
Juvenil masculino (nascidos em 2003/2004) 8 nadadores

3 – Serão considerados os tempos de abertura de revezamento dos
campeonatos citados para provas que integram o programa de
provas do Campeonato Interfederativo Infantil e Juvenil, caso
divulgados estes tempos no relatório de resultado.
4 – Os casos omissos serão resolvidos entre a presidência e a
supervisão técnica de natação da Federação Aquática Paulista,
juntamente com a comissão técnica da seleção.

Prof. Roberto Sobreira Callero
Supervisor Técnico de Natação

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA
- Será convocada a Comissão Técnica da Seleção Paulista 2019,
conforme os critérios abaixo indicados:
1- Técnico do Clube com mais atletas na Seleção Feminina Infantil;
2- Técnico do Clube com mais atletas na Seleção Masculina Infantil;
3- Técnico do Clube com mais atletas na Seleção Feminina Juvenil;
4- Técnico do Clube com mais atletas na Seleção Masculina Juvenil;
5- Técnico do (a) Atleta convocado com o melhor Índice Técnico no
Campeonato Paulista Infantil de Inverno, nas provas individuais
válidas para o Troféu Chico Piscina;
6- Técnico do (a) Atleta convocado com o melhor Índice Técnico no
Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, nas provas individuais
válidas para o Troféu Chico Piscina;
7- Uma Auxiliar Técnica, por indicação direta da FAP;
8- Poderá ser convocado 1 Auxiliar ou Consultor Técnico, indicado
pela FAP.
- Caso haja empate em quantidade de atletas entre 2 ou mais clubes
dentro de uma das categorias, será convocado o Técnico do clube com
mais atletas na seleção da respectiva categoria, somando Feminino e
Masculino. Caso persista o empate, será convocado o Técnico do atleta
com o melhor índice técnico entre os envolvidos, sempre considerando
as provas individuais válidas no Troféu Chico Piscina.
- Caso o Técnico do atleta com melhor índice técnico na categoria já
esteja convocado pelo critério de quantidade de atletas, poderá ser
convocado o técnico do 2º melhor índice técnico da categoria, e assim
sucessivamente.

Prof. Roberto Sobreira Callero
Supervisor Técnico de Natação

