
ATA DO TROFÉU SERGIO SILVA- 2014 

 

 

 

Ás dezoito horas e trinta minutos do dia dez de abril de dois mil e quatorze na área 

da piscina do Sport Clube do Recife teve início o Congresso de Abertura e Técnico 

do Troféu Sergio Silva - 2014, com a presença do Sr.Luis Fernando Coelho, 

presidente da Federação Aquática Pernambucana, Prof. Sergio Silva, 

representante da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O Prof. Sergio 

Silva fez um breve comentário sobre o Troféu Sergio Silva, aproveitou para 

comunicar a todos as mudanças que foram feitas no sistema CBDAWEB que 

servirão alguns ate como ferramenta para acompanhamento das performances dos 

atletas e também na parte administrativa das federações como: apresentação das 

carteiras dos atletas, histórico, índice técnico online e eficiência já com as fotos dos 

atletas junto aos nomes. Alguns treinadores solicitaram a palavra para comentar e 

elogiar estas novas ferramentas. Em seguida fez a solicitação das propostas para 

sediar o Troféu no ano de 2015; Apresentaram solicitação as Federações dos 

estados da Paraíba e Sergipe, respeitando o rodizio para sede da competição 

conforme consta do regulamento a federação da Paraíba por ainda não ter 

realizado a competição no atual rodizio, fica como sede para a temporada 2015 o 

Estado da Paraíba e como sub sede o estado de Sergipe. Comunicou os horários da 

realização das quatro etapas da competição e distribui os programas de 

competição para todos, solicitou se tivesse algum corte que fosse comunicado. Em 

seguida o Prof. Sergio Fez referencia as Olimpíadas Escolares e solicitou a todos 

que ajudassem na elaboração das inscrições em seus Estados. 

 

O Prof. Sergio Silva em seguida solicitou que as provas de 200 e 400 metros e nas 

provas de revezamento pudessem ser utilizadas as nove raias proposta que foi 

aceita por todos. Aproveitando o Prof. Sergio Silva, também solicitou que a partir 

do ano 2015 em todas as piscinas que tiverem condições físicas e técnicas o 

balizamento fosse feito em dez raias. Também aceita a proposta por todos. 

 

Não havendo mais nada a relatar, eu Sergio Silva, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 

  Recife/PE, 10 de Abril de 2014. 

 

 


