
ATA DO CONGRESSO DE ABERTURA E TÉCNICO DO XXVI Campeonato 
Brasileiro Inter federativo Infanto-Juvenil de Natação   – XXVI Troféu Chico 
Piscina e XIX - Campeonato Internacional Infanto-Juvenil de Natação – XIX 
Troféu Chico Piscina. 

 
Às 18:00 horas do dia 02 de outubro de 2013, foi iniciado o Congresso 
Técnico do XXVI Campeonato Brasileiro Inter federativo Infanto-Juvenil de 
Natação   – XXVI Troféu Chico Piscina e XIX - Campeonato Internacional 
Infanto-Juvenil de Natação – XIX Troféu Chico Piscina, realizados no Parque 
Aquático da Associação Esportiva Mocoquense, na cidade de Mococa, SP. 
 
A mesa diretora estava comporta pelo Dr. Renato Zeferino, presidente da 
Associação Esportiva Mocoquense, Professor Rodney Finizola, Coordenador 
Geral da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Professor 
Patrício Ramalho, árbitro da FINA (Argentina), e a Professora Renata 
Piovesan, árbitra da CONSANAT. 
 
Iniciando os trabalhos, o Professor Rodney Finizola deu as boas vindas aos 
representantes das 17 (dezessete) federações e dos 05 (cinco) países sul 
americanos, dizendo do prazer em estar presente uma vez mais em Mococa 
para o Troféu Chico Piscina, passando a palavra para o Dr. Renato que 
saudou a todos, agradecendo a presença dos representantes dos 17 estados 
brasileiros e dos 05 países sul americanos presentes e relatando o esforço 
que foi feito para que fosse concretizado a colocação do aquecimento do 
Parque Aquático da Associação Esportiva Mocoquense, mas que infelizmente 
não foi concretizado, comprometendo-se para o Chico Piscina de 2014 ter o 
parque aquático devidamente aquecido. O professor Rodney informou a 
programação com os horários das etapas, não havendo modificação nos 
horários constantes no boletim nº 159 de 03 de junho de 2013. 
 
O professor Rodney informou sobre as modificações verificadas durante o 
Congresso da FINA sobre as novas regras, e que as provas de 400 metros livre 
já estariam conforme a nova regra, com somente as duas ultimas series que 
já estariam balizadas com os 16 melhores tempos e não mais as três ultimas 
séries. A professora Renata deu algumas informações sobre as modificações 
introduzidas nas regras mas que, somente nas provas de costas não poderia 
aplicar as modificações, face não haver ainda nas piscinas brasileiras o ovo 
material para apoio dos pés no interior da piscina para as saídas. 
 
O professor Roberto Callero, da Federação Aquática Paulista, solicitou que , 
nos revezamentos, os atletas que nadam nas eliminatórias, mas não 
participam da equipe nas finais, caso o seu clube vá ao podium, também 



tenham direito a receber medalhas referentes a classificação do seu clube, 
tendo todos concordado com a solicitação. O professor Rodney informou eu 
esse assunto deveria ser discutido na reunião do Conselho Técnico Nacional a 
ter validade a partir de 2014, caso aprovado pelo Conselho Técnico Nacional. 
O presidente da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, S. Marco 
Firmino dos Santos, fez um agradecimento ao presidente da Associação 
Esportiva Mocoquense, por ter conseguido que as diárias dos hotéis não 
fossem alteradas, permanecendo os mesmos valores do ano de 2012. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o Congresso e eu, Rodney Finizola 
lavrei a presente ATA que vai por mim assinada. 


