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Ilmo Sr Prof Rodney Finizola. 

  

  

Relatório do XXIV TORNEIO SUDESTE DE NATAÇÃO INFANTIL E JUVENIL - 

TROFÉU ASSIS CHATEAUBRIAND 

  

  

Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de representar a CBDA nesta 

competição. 

No dia 08 de maio, cheguei no Congresso de Abertura as 08.30h e 08 Professores já 

estavam 

esperando desde as 08.00h, horário que foi informado pela FAC para o início do 

Congresso. 

Aguardei até 08.45h e comecei por solicitação dos Professores presentes já que 

aguardavam 

desde as 08.00h. As solicitações feita pelos Treinadores foram que nas provas que 

tivessem 01 

ou 02 nadadores e tivesse vaga, fosse permitido nadar junto com a outra classe I ou II. 

Isso só 

ocorreu na prova 15 - 100m peito feminino juvenil II, que só tinha 01 Atleta do Praia 

Clube. Como 

tinha vaga na prova 14 - 100m peito feminino juvenil I, depois de conversar com os 

Técnicos 

arrolados e os mesmos não se oporem, permiti que a Nadadora juvenil II fosse 

rebalizada com o 

juvenil I para que a mesma não nadasse sozinha. Solicitaram que tivesse um espaço 

dentro do 

parque aquático no lado da arquibancada (sombra) para que eles pudessem ficar, e que o 

placar 

ficasse do lado oposto no meio da piscina de frente para arquibancada, sendo as 02 

solicitações 

atendidas. As 09.15h chegaram 02 Professores quase no fim, mas recapitulamos o que 

já havia 

sido falado. A competição transcorreu sem problemas. Nas premiações, como 

homenagem ao 

Dia das Mães (11), as Mães dos Atletas presentes subiam no pódium e recebiam as 

medalhas dos 

seus Filhos, que subiam no pódium logo após entregar a medalha formando assim Mãe 

e Filho. 

A Técnica do Praia fez uma solicitação por escrito ao Presidente Ivanildo para que fosse 
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devolvido 

o dinheiro do pagamento da equipe "B" do revezamento juvenil. O Presidente indeferiu 

pois só pode 

inscrever 01 equipe de revezamento por classe (regulamento). 

  

Foram superados 03 recordes como se segue: 

  

50m livre masculino infantil II     Gabriel Shimizu da Rosa     Yara 

Clube                25.20     25/05/2007     Uberlandia 

RECORDISTA                           Douglas Miguel Oliveira   Sesi 

Esporte/MG    24.96     09/05/2014     Vitória 
  

200m livre masculino infantil I   João Alvarez de 

Sá                                   MBC/RJ                    2.07.71     06/05/2006     Vitória 

RECORDISTA                          João Felipe de Barros 

Nascimento    Paulistano/SP        2.06.42     09/05/2014      Vitória 
  

100m livre masculino infantil II  Renner Silva Lima                    Praia 

Clube/MG        55.73     15/05/2005      Rio de Janeiro 

RECORDISTA                          Douglas Miguel Oliveira       Sesi 

Esporte/MG     55.59     10/05/2014      Vitória 
  

  

As etapas terminaram: 

1ª etapa - 08/05/2014 as 17.20h 

2ª etapa - 09/05/2014 as 10.45h 

3ª etapa - 09/05/2014 as 17.40h 

4ª etapa - 10/05/2014 as 10.50h 

5ª etapa - 10/05/2014 as 17.55h 

  

  

Qualquer dúvida ou esclarecimento estou a sua inteira disposição. 

 


