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ATA DO CONGRESSO TÉCNICO E RESULTADOS DO XXV 

TORNEIO Centro Oeste de Clubes Infantil, Juvenil, Júnior e 
Sênior de Natação. 
 
Às onze horas do dia dezenove de setembro de 2014, no Salão do Rádio Clube, 
na cidade de Campo Grande/MS, foi iniciado o Congresso, estando à mesa 

diretiva composta pelo Sr. Jefferson Borges – Presidente da Federação de 
Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul, Sr. Luis Naime – Representante do 

Rádio Clube e o Árbitro Geral – Sr. Flávio Campos. Iniciando, o Sr. Luis Naime 
deu as boas vindas aos clubes participantes, desejando sucesso aos clubes e 

atletas participantes, passando, em seguida, a palavra ao Sr. Jefferson Borges, 
que agradeceu a CBDA em confiar na sua Federação para realizar o Torneio 

Centro Oeste de Clubes Infantil, Juvenil, Júnior e Sênior de Natação, aos clubes 
e técnicos por estarem presentes em Campo Grande, e que, fará o possível e 

impossível para que o Campeonato transcorra da melhor maneira possível. O 

Prof. Jefferson leu a programação do Torneio, não havendo modificação 
informada através do Boletim nº 216 de 09 de julho de 2014. Solicitou que 

informasse a Profª Dayanne Sarah, algum corte de atletas que não estarão 
presentes. 

Foi solicitado que para os próximos anos seja alterada a Programação, sendo da 
seguinte maneira: quinta-feira – Congresso Técnico, sexta-feira – 1ª e 2ª 

etapas e sábado – 3ª e 4ª etapas, pois haveria maior facilidade na compra de 
passagens para o retorno das equipes. Solicitaram que não houvesse 

coincidências de datas com eventos nacionais. Solicitaram que fosse revisto a 
pontuação para Recordes, alguns clubes acham exagerado o valor de 18 

(dezoito) pontos para quebra de recordes. Os clubes solicitaram, também, que 
seja mudado o Regulamento no que tange sobre a Premiação de Índice Técnico 

e Eficiência. O atleta não poderá mais receber os dois troféus, caso o atleta seja 
o mesmo, tanto no índice técnico quando eficiência, que seja premiado o 

segundo mais eficiente.Os Resultados encontram-se o site 

http://www.cbdaweb.org.br/ms/natacao/evento/371/2014//relatorios#tabRelat
orios. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o Congresso Técnico convidando a 
todos para um lanche e, eu Jefferson Borges, lavrei a presente ATA que vai por 

mim assinada. 

 
 

 
Jefferson dos Santos Borges 
Presidente da Fedams 
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