Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.
Boletim nº 136/2022
GO
ILMº. SRS.
DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS
REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sª. que se
encontra abaixo os índices de participação e os critérios de convocação para a formação da
Seleção Brasileira de Natação que irá participar, em havendo viabilidade financeira (*), do
Campeonato Mundial de Natação da FINA em piscina curta, na cidade de Melbourne,
Austrália, de 13 a 18/12/2022:
(*) – Informamos que esta competição não estava no calendário de 2022 quando o
planejamento financeiro foi feito, portanto, não há dinheiro disponível para o evento. No
entanto, a CBDA está buscando verba para o evento desde o momento em que a FINA a
colocou no calendário; e, ainda que, até o momento da publicação desse boletim, ainda não
foi possível ter esta verba. Porém, de qualquer forma, a verba só será buscada para os
nadadores que atingirem os critérios do presente boletim.

CRITÉRIOS:
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA:
A única competição válida como seletiva é o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de
Natação – Troféu José Finkel, a ser realizado em Recife, PE, entre os dias 13 e 17/09/2022.
B) PROVAS INDIVIDUAIS:
B1 - Os índices estipulados, acima, tiveram como base o 5º (quinto) tempo do último
campeonato mundial;
B.2 – Os índices acima só poderão ser alcançados (tempo igual ou menor) quando obtidos na
Final A de cada prova dentro da competição.
B.3 – Como a FINA só permite dois por país por prova, em caso de empate em terceiro lugar
na final A, o critério para desempate, será o tempo obtido na eliminatória da prova. Se for
empate em ambos, swim off (desempate).
B-4 - Em caso que a verba existente não seja suficiente para levar todos que atingirem os
critérios, o desempate se dará, pela ordem:
1) melhor colocação no mundial de 2021;
2) melhor Índice técnico;
3) melhor ranking mundial 2022 no dia 17/09/2022.
B.5 - No feminino, caso a atleta faça o índice na prova de 800 metros livre, nadará a prova de
1.500 metros livre, e, no masculino caso o atleta faça o índice na prova de 1500 metros livre,
nadará a prova de 800 metros livre;
C) PROVAS DE REVEZAMENTO:
C.1 – Será levado o melhor revezamento feminino e o melhor revezamento masculino,
considerando apenas as provas 4x100L, 4x200L e 4x100 medley, conforme o critério C.1.1;
C.1.1 - Haverá o somatório dos 4 melhores tempos de cada atleta em prova individual
realizada dentro das Finais A; posteriormente haverá um somatório destes tempos para ao
final serem comparados com o último campeonato mundial realizado sobre cada prova de
revezamento;

C.1.2 Em caso de empate no “melhor revezamento”, se observarão os tempos do penúltimo
mundial, se persistir o empate, com o antepenúltimo, e assim por diante.
D) FORMAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
D.1 – Será formada após deliberação da direção técnica da modalidade com a direção da
CBDA; Critério principal são os melhores nadadores comparados ao último mundial, se
persistir o empate, com o penúltimo, e assim por diante.
CASOS OMISSOS E ESPECIAIS:
A Diretoria Técnica da CBDA será responsável pela resolução e decisões em casos omissos
referentes a estes critérios de convocação.
Solicitamos, que o presente boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados.
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