Rio de Janeiro 25 de Fevereiro de 2022.
Boletim nº 033/2022
GO

Ilmºs. Srs.
Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados e demais atletas Registrados
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. que os critérios de
Convocação da CBDA, acordados entre a direção da CBDA, o Conselho Técnico Nacional de Alto
Rendimento , no intuito da composição da Seleção Brasileira de Natação que vai competir no MUNDIAL
DE DESPORTOS AQUÁTICOS, na cidade de Budapeste, Hungria, de 18/06/2022 a 03/07/2022, serão os
seguintes:
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA
A1 – A competição válida para a seletiva será exclusivamente a CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE
NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL – que ocorrerá no Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro – RJ – 04 a
09/04/2022.
A2 – TABELA ÍNDICES “FINA A” FEMININO E MASCULINO:
ÍNDICES A FINA
Feminino
50m Livre
25.04
100m Livre
54.25
200m Livre
1:58.66
400m Livre
4:10.57
800m Livre
8:37.90
1500m Livre
16:29.57
50 Costas
28,22
100m Costas
1:00.59
200m Costas
2:11.06
50 Peito
31,22
100m Peito
1:07.43
200m Peito
2:25.91
50 Borboleta
26,32
100m Borboleta
58.33
200m Borboleta
2:09.21
200m Individual Medley
2:12.98
400m Individual Medley
4:43.06

Masculino
22.18
48.77
1:47.06
3:48.15
7:53.11
15:04.64
25,17
54.03
1:58.07
27,33
59.75
2:10.32
23,63
51.96
1:56.71
1:59.76
4:17.48

CRITÉRIOS PARA INTEGRAR A SELEÇÃO BRASILEIRA DE NATAÇÃO:
B) PROVAS INDIVIDUAIS:
B – Para garantir vaga na seleção brasileira para o Mundial de Desportos Aquáticos 2022, os atletas deverão
nadar a seletiva brasileira (item A1), seguindo os seguintes critérios na ordem apresentada a seguir:
B1 – O campeão e o vice-campeão de cada prova olímpica (FINAL A), desde que respeitado o
critério estabelecido no item “B2”;
B2 – Índice mínimo: O atleta deverá alcançar tempo igual ou menor ao índice A da FINA, conforme
relacionados na Tabela A2, sendo válido para obtenção do referido tempo, exclusivamente o resultado
obtido na Final A da respectiva prova olímpica;
Resumo do critério para participação em provas olímpicas individuais: o campeão e vice da Final A, desde
que o tempo obtido nesta mesma FINAL A seja menor ou igual ao índice A da FINA (tabela A2).
C) DOS REVEZAMENTOS:
Para composição dos revezamentos, faz-se necessário respeitar os critérios de participação estabelecidos
pela FINA, de forma que, serão assim convocados:
C1) 4 x 100m Livre Masculino:
C1.1 – O Revezamento 4 x 100 livre masculino já está classificado por ser finalista nos Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020.
C1.1A – Para composição desse revezamento no Campeonato Mundial de Budapeste, serão convocados os
4 (quatro) primeiros colocados na prova final “A” dos 100 livre;
C1.1B – Poderá eventualmente ser convocado um atleta reserva para esse revezamento 4 x 100 livre, o
quinto colocado na prova individual de 100m Livre (FINAL A), desde que o Head Coach junto com a direção
da CBDA entenda ser necessário.
C2) 4 x 200 Livre Masculino:
C2.1 – O Revezamento 4 x 200m livre masculino já está classificado por ser finalista nos Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020.
C2.1A – Para composição desse revezamento no Campeonato Mundial de Budapeste, o nadador Fernando
Scheffer já está convocado. Serão convocados os 3 (três) primeiros colocados na prova final “A” dos 200m
livre, sem contar, naturalmente, o nadador antes citado por já estar convocado;

C2.1B – Poderá eventualmente ser convocado um atleta reserva para esse revezamento 4 x 200 livre, o
quarto colocado (sem contar o Scheffer) na prova individual de 200m Livre (FINAL A), desde que o Head
Coach junto com a direção da CBDA entenda ser necessário.
C3) 4 x 100 Medley Masculino
C3.1 – O Revezamento 4 x 100 medley masculino para se classificar será necessário alcançar o 8º tempo do
último Campeonato Mundial de Gwangju 2019, na soma dos tempos das finais A da competição, com os
campeões das provas de 100m, subtraindo 1,5 segundos para compensar a saída lançada de acordo com a
características dos nossos atletas.
Prova
4x100 medley

Masculino
3.34,02

C3.1A – Para composição desse revezamento, serão convocados os campeões de cada prova (100m livre,
100m peito, 100m costas e 100m borboleta) da competição.
D) REVEZAMENTOS FEMININOS E MISTO
D – Os revezamentos femininos (4x100 livre, 4x200 livre, 4x100 medley) e o 4x100 medley misto deverão
alcançar tempo igual ou melhor ao 9º tempo do respectivo revezamento nas eliminatórias do último
Campeonato Mundial de Gwangju 2019, na soma dos tempos das melhores nadadoras obtidos na Final A.
Iremos subtrair 1,5 segundos para a compensar a saída lançada de acordo com a características das nossas
atletas.
Provas
4X100 Livre
4X200 Livre
4X100 Medley

Feminino
3:38.94
8.01,70
4:00.91

Misto
N/A
N/A
3:45.88

E) PROVAS DE 50 METROS ESTILO
E1 – MASCULINO E FEMININO: As provas de 50 metros Estilos (Borboleta, Costas e Peito) o critério utilizado
será a 6ª colocação do ranking mundial do ano de 2019.
Provas
50 Borboleta
50 Costas
50 Peito

Masculino
22.90
24.47
26.72

Feminino
25.49
27.58
30.40

E2 – UNICAMENTE PARA O FEMININO. As provas de 50 metros Estilos (Borboleta, Costas e Peito) as atletas
que obtiverem o índice A da FINA serão convocadas caso atinjam 0,50% do índice A da FINA em alguma
prova olímpica, conforme a tabela abaixo. Tal regra só terá eficácia se na prova olímpica em que ela fizer
índice, ela for a primeira colocada;
Índices Mundial 2022
Feminino
Provas

Fina A

0,50%

Fina B

50 livre

25,04

25,16

25,92

100 livre

54,25

54,51

56,17

200 livre

1.58,66

1.59,25

2.02,81

400 livre

4.10,57

4.11,82

4.19,34

800 livre

8.37,90

8.40,48

8.56,03

1500 livre

16.29,57

16.34,51

17.24.20

100 costas

1.00,59

1.00,89

1.02,71

200 costas

2.11,08

2.11,73

2.15,67

100 peito

1.07,43

1.07,76

1.09,79

200 peito

2.25,91

2.26,63

2.31,02

100 borboleta

58,33

58,62

1.00,37

200 borboleta

2.09,21

2.09,85

2.13,73

200 medley

2.12,98

2.13,64

2.17,63

400 medley

4.43,06

4.44,47

4.52,97

F- Regras para Desempates entre atletas, sempre que necessário:
F – Em caso de necessidade de desempate, este será feito, pela ordem:
F1 – Pelo melhor tempo obtido nas eliminatórias;
F2 – Swim Off.
G) FORMAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
G1 – Antes da seletiva, todos os atletas devem indicar qual é o seu treinador.
G2 – A Comissão Técnica que acompanhará a seleção brasileira para o Campeonato Mundial, será
formada pelos treinadores dos melhores resultados dentro do ranking da FINA, obtido por seu melhor
nadador na seletiva, considerando sempre apenas provas olímpicas.

(*) A Comissão Técnica será formada pelo Head Coach – Felipe Domingues, e mais três treinadores dos
melhores resultados dentro do ranking mundial da FINA. Além disso, será convocado o treinador com o
maior número de atletas convocados. Caso possamos levar mais um treinador este será convocado de
acordo com melhor resultado dentro do ranking mundial de FINA.
(**) Os tempos dos nadadores BRUNO FRATUS, FERNANDO SCHEFFER, LEONARDO DE DEUS e,
(***) GUILHERME COSTA alcançados na final olímpica serão válidos para o critério de convocação da
comissão técnica (CT).
G3 – Em caso de empate na posição do atleta no ranking mundial, o desempate para a posição do treinador
escolhido se dará pelo critério G3.1.
G3.1 pela posição que o tempo obtido na FINAL A da seletiva ficaria no último mundial de Gwangju (posição
bruta do resultado oficial da FINA, sem excluir brasileiros).
OBSERVAÇÃO: Uma vez convocado segundo os critérios acima, o técnico será da SELEÇÃO BRASILEIRA, e
não técnico do seu atleta convocado.
H) OBSERVAÇÃO:
Os atletas Medalhistas BRUNO FRATUS na prova dos 50 metros livre com o tempo 21,57, FERNANDO
SCHEFFER na prova dos 200 metros livre com 1.44,66, os atletas finalistas LEONARDO DE DEUS na prova
de 200 metros borboleta com o tempo de 1.55,15 e GUILHERME COSTA na prova de 800 metros livre com
o tempo de 7.53,31 e os REVEZAMENTOS 4X100 LIVRE E 4X200 LIVRE MASCULINO, já estão classificados
pelo resultado obtido nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
I) CASOS OMISSOS E ESPECIAIS:
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
________________________________
FELIPE VAZ DOMINGUES
Head Coach – Seleção Brasileira de Natação

_______________________
RENATO CORDANI
Vice-Presidente
_______________________
GUSTAVO OTSUKA
Supervisor de Natação

