
Ata  do  Congresso  de  Abertura  e  Técnico  do  XXVIII  Campeonato 
Brasileiro Junior – Troféu Dr. Tancredo de Almeida Neves, realizado no dia 

24 de Junho de 2011, às 09:30 horas no auditório do Sport Club Corinthians Paulista, à Rua 
São  Jorge,777  Tatuapé,  São  Paulo  –  SP,  com  as  presenças  das  seguintes  autoridades, 
compondo a mesa de direção dos trabalhos: Prof. Rodney Finizola – Coordenador Geral da 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; Sr Oldano Gonçalves Carvalho – Diretor de 
Esportes  Aquáticos  do  Sport  Club  Corinthians  Paulista;  Prof.  Roberto  Callero  –  Supervisor 
Técnico da Federação Aquática Paulista; Prof. Daniel Schneider – Coordenador de Arbitragem 
da Federação Aquática Paulista, e Arbitro Geral da competição, na qualidade de integrante da 
FINA.  O  Congresso  foi  aberto  pelo  mestre  de  cerimônias,  Sr  Carlos  Magno  Simões,  que 
registrou a presença dessas autoridades, e passou a palavra ao Sr Oldano, que deu as boas 
vindas aos participantes do Campeonato,  e se colocou à disposição dos atletas, técnicos e 
dirigentes, para qualquer necessidade que os mesmos tivessem. Em seguida foi  passada a 
palavra ao Prof. Rodney Finizola que agradeceu ao Clube por  sediar a competição, e também 
à  Federação  Aquática  Paulista,  pela  organização  do campeonato.  A  seguir,  falou  sobre  a 
programação do evento, e lembrou aos técnicos que os competidores deveriam se apresentar 
com  um  mínimo  de  três  séries  de  antecedência  em  relação  à  serie  em  que  iriam 
participar,munidos  de  documento  de  identificação,  e  que,  aguardassem  a  saída  da  série 
posterior,próximo  as  placas,  para  deixarem  as  raias,com  exceção   da  penúltima  série, 
aguardando  a  solicitação  do  locutor;  e  que   quando  chamados  para  a  premiação 
comparecessem imediatamente, devidamente uniformizados. Passou em seguida a palavra ao 
Prof. Daniel, que orientou em relação às raias que deveriam ser utilizadas no aquecimento, 
para os tiros de velocidade, ritmo e nado e que as mesmas estariam sinalizadas, e contariam 
também  com  a  presença  de  árbitros  para  fiscalizarem  a  correta  utilização  das  mesmas. 
Voltando  a  palavra  ao  Prof.  Rodney,  foi  avisado  aos  técnicos  quanto  ao  regulamento  da 
competição, que nas provas de 1500 metros livre e 800 metros livre as séries com os atletas 
balizados com os melhores tempo, iriam nadar primeiro, e depois as demais; solicitou aos 
técnicos que comunicassem eventuais cortes aos responsáveis pelo processamento dos dados 
da competição, e confirmassem a participação dos atletas inscritos nas provas, 800 metros 
livres juvenil 2,1.500 metros livre juvenil 2, e 400 metros medley juvenil 1, que contavam com 
09 atletas, em duas séries,e que em caso de corte, seria disputada somente em série única 
,com ganho de tempo significativo, beneficiando a todos.
Foi questionado pelo representante do Esporte Clube Pinheiros, Prof. Sergio Marques, quanto 
a possibilidade de uma tomada de tempo, a fim de conseguir índice que qualificassem os 
atletas  para  o  revezamento  do  Mundial  Junior  2011;  o  Prof.  Rodney  informou  que,nas 



aberturas  de  revezamentos,  caso  o  atleta  não  tivesse  disputado  a  respectiva  prova,  e  o 
técnico tenha solicitado oficialmente ao Árbitro Geral, será válido para efeito de composição 
dos revezamentos, para o Mundial Junior, dependendo da confirmação da presença da equipe 
Brasileira  no  referido  Campeonato,  com  a  soma  dos  quatro  melhores  tempos,  e  terem 
suplantado o índice determinado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerrou  o  Congresso  desejando  a  todos  muito  sucesso  na 
competição, e eu Rodney Finizola, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada.

Rodney Finizola
Coordenador Geral

 


