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TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO
Com campeões olímpicos, Troféu Brasil – Maria Lenk é realizado no Rio de Janeiro
A competição mais importante da natação do Brasil vai começar. A partir da próxima
terça-feira (13), os maiores nomes da modalidade no país e no mundo estarão no
Parque Aquático Maria Lenk para a disputa do Troféu Brasil – Maria Lenk – Taça
Correios. O torneio reunirá 328 atletas e 38 clubes em seus cinco dias de disputa.
Mais importante do calendário da natação, o Troféu Brasil - Maria Lenk terá um peso
grande tanto para os nadadores da categoria Sênior, quanto para os mais novos. O
torneio será classificatório para o Pan-Pacífico, para o Campeonato Sul-Americano de
Desportos Aquáticos e para os Jogos Olímpicos da Juventude.
Entre os principais nomes da competição, estão os campeões olímpicos Cesar Cielo,
que nadará novamente pelo Pinheiros, Ruta Meilutyte, que atuará pelo Clube de
Regatas Flamengo, e a holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã nas maratonas
aquáticas que representará a Unisanta nesta temporada. Além deles, os brasileiros
medalhistas de Budapeste: Ana Marcela Cunha, Bruno Fratus, Nicholas Santos, Gabriel
Santos, João Gomes Júnior e Marcelo Chierighini cairão na água a partir de terça-feira.
Este será o primeiro Troféu Brasil – Maria Lenk da nova gestão da CBDA. Em 2018, a
expectativa da entidade é que grandes passos sejam dados por atletas que possam
figurar entre os melhores do mundo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
“O Troféu Brasil deste ano tem todos os ingredientes que os amantes da natação
querem. Tem a presença de três campeões olímpicos, medalhistas do último mundial,
disputa acirrada entre os clubes, a formação de três seleções brasileiras e, pela
primeira vez, a seleção brasileira principal sairá de seletiva única, na final da
competição. Como se não bastasse, é o primeiro TB da nova gestão. Imperdível”, falou
o diretor geral de esportes da CBDA, Renato Cordani.
O Sportv transmite as finais A nos dias 19, 20 e 21. A TV CBDA estará ao vivo em
todas as eliminatórias e finais, exceto as transmitidas pelo canal da Rede Globo.

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO - CRITÉRIOS PARA O PAN PACIFIC
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V. Sa., os
critérios de convocação para a seleção brasileira absoluta que vai competir no Pan
Pacific Swimming Championships, de 9 a 13 de agosto de 2018, na cidade de Tóquio Japão, acordados dentro do Conselho Técnico Nacional Natação de Alto Rendimento,
que serão os seguintes:
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA
A única competição válida como seletiva é o Troféu Maria Lenk, a ser realizado no
Parque Aquático Maria Lenk entre os dias 17 e 21 de abril 2018, cujas informações
estão no boletim nº 19/2018.
B) CRITÉRIOS
Serão convocados 16 nadadores(as).
A base da convocação é o ranking mundial absoluto FINA de 2017 considerando no
máximo 2 atletas por país. Vale apenas o tempo obtido na Final A da Prova em
questão. Tempos das eliminatórias, tempos da Final B ou tempos de abertura de
revezamentos não serão considerados. Portanto, pega-se o tempo do nadador da Final
A e verifica-se a colocação nesse ranking. Os dezesseis nadadores serão escolhidos da
seguinte forma:
Quatro vagas para os quatro primeiros colocados da prova de 100m livre masculino,
independente de ranking mundial. Doze vagas para os (as) melhores colocados (as) no
ranking mundial referido acima, valendo apenas o tempo obtido na Final A da prova.
Se houver empate no 12º lugar, valerá o ranking obtido pelo tempo das eliminatórias da
prova empatada. Persistindo o empate, compara-se o tempo da Final A da segunda
melhor prova de cada um. Persistindo o empate, compara-se o tempo das eliminatórias
dessa segunda prova, e assim por diante.
C) OBSERVAÇÕES
[Adicionado em 22/fev] Serão convocados apenas os 2 melhores ranqueados de cada
prova, desde que estejam entre as 12 vagas conforme critério acima descrito.
Tempos obtidos nas eliminatórias não serão válidos, a não ser para o critério de
desempate em 12º lugar mencionado acima.
O Pan Pacs não terá provas de 50m estilos (borboleta, costas e peito), portanto essas
provas não serão consideradas.

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO - CRITÉRIOS PARA O PAN PACIFIC
D) COMISSÃO TÉCNICA
Serão convocados 4 técnicos para essa seleção, escolhidos de acordo com os clubes
dos 4 atletas melhores ranqueados. O clube do atleta selecionado de acordo com este
critério indicará o técnico referente ao atleta selecionado.
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes
filiados, e informamos que o original encontra-se assinado e arquivado nesta Entidade
Nacional.

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO - CRITÉRIOS PARA OLIMPÍADA DA JUVENTUDE
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa., os
critérios de convocação da seleção brasileira (nascidos entre 2000 e 2003, 15 a 18
anos) para os Jogos Olímpicos da Juventude (YOG) - a ser realizado em Buenos Aires Argentina, de 6 a 18 de outubro de 2018 :
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA
A única competição válida como seletiva será o Campeonato Brasileiro Absoluto de
Natação - Troféu Maria Lenk, a ser realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de
Janeiro/RJ, entre os dias 17 e 21 de abril de 2018, cujas informações estão no boletim
nº 19/2018.
B) CRITÉRIOS
Serão convocados 8 nadadores nascidos entre 2000 e 2003, sendo 4 masculinos e 4
femininos, obedecendo a quota máxima de participação no YOG.
A base da convocação é o ranking mundial FINA de 2017 (01/01/2017 a 31/12/2017)
dos atletas nascidos entre 2000 e 2003, inclusive, considerando no máximo 2 atletas
por país.
Valerão apenas os tempos obtidos nas eliminatórias da prova em questão. Tempos das
Finais A ou B, e tempos de abertura de revezamentos não serão considerados.
Portanto, pega-se o tempo do(a) nadador(a) da eliminatória e verifica-se a colocação no
ranking citado e selecionam-se, em cada gênero, os 4 melhores colocados, valendo
apenas o tempo obtido nas eliminatórias de cada prova.
Se houver empate no 4º lugar, compara-se a segunda melhor prova de cada um (tempo
obtido na eliminatória) e assim por diante.
C) COMISSÃO TÉCNICA
Serão 2 técnicos para essa seleção, escolhidos de acordo com os clubes dos 2 atletas
melhores ranqueados. O clube dos atleta selecionado indicará o técnico referente ao
atleta selecionado.

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO - CRITÉRIOS PARA SUL-AMERICANO ABSOLUTO
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar a V.Sa. os
Critérios de Convocação da Seleção Brasileira de Natação que irá participar do
Campeonato Sul-Americano Absoluto, a ser realizado em Trujillo – Peru, de 7 a 11 de
novembro de 2018:
A) COMPETIÇÃO VÁLIDA
A única competição válida como seletiva será o Campeonato Brasileiro Absoluto de
Natação - Troféu Brasil – Troféu Maria Lenk, a ser realizado no Parque Aquático Maria
Lenk, no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 17 e 21 de abril de 2018, cujas informações
estão no boletim nº 19/2018.
B) CRITÉRIOS
Serão convocados 28 (vinte e oito) atletas (14 no feminino e 14 no masculino).
Serão convocados apenas os atletas que não fazem parte da lista de convocados do
Campeonato Pan-Pacífico 2018, a ser realizado em Tóquio, Japão. Será convocados
apenas um atleta por prova individual. Em caso de empate, haverá um desempate a ser
designado até o fim da competição em comum acordo com os atletas, técnicos e clubes
envolvidos. Valerão APENAS os tempos obtidos nas FINAIS “A” das provas abaixo
informadas, portanto, tempos das finais “B” e de abertura de revezamentos não serão
considerados. O Brasil levará, para cada gênero, atletas para as seguintes provas:
Campeão ou melhor colocado dos 50 Livre
Campeão ou melhor colocado dos 100 Livre
Campeão ou melhor colocado dos 200 Livre
Campeão ou melhor colocado dos 400 Livre
Campeão ou melhor colocado dos 800 Livre
Campeão ou melhor colocado dos 1500 Livre
Campeão ou melhor colocado de 100 Costas
Campeão ou melhor colocado de 200 Costas
Campeão ou melhor colocado 100 Peito
Campeão ou melhor colocado 200 Peito
Campeão ou melhor colocado 100 Borboleta
Campeão ou melhor colocado 200 Borboleta
Campeão ou melhor colocado 200 medley
Campeão ou melhor colocado 400 medley

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
SOBRE A COMPETIÇÃO - CRITÉRIOS PARA SUL-AMERICANO ABSOLUTO
Se estas 14 provas forem ganhas por uma pessoa diferente em cada uma, a seleção
está formada. Porém, se algum nadador for o melhor em mais de uma prova, abrem-se
vagas. E essas vagas são preenchidas da seguinte forma, pela ordem:
Segundo lugar ou melhor colocado nos 100m Livre
Segundo lugar ou melhor colocado nos 200m Livre
Se ainda assim sobrarem vagas, serão preenchidas pelos atletas com maior número de
segundos lugares. Caso haja empate nesse critério, a opção será pelo atleta que,
considerando os atletas já selecionados, poderá nadar maior número de provas na
competição, incluindo revezamentos.

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO:
DIA 16/04/2018 – Segunda-feira:
18:00 horas – Congresso de Abertura e técnico - Parque Aquático Maria Lenk.
DIA 17/04/2018 – Terça-feira:
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – Eliminatórias da 1a etapa
Às 16:30h – Aquecimento
Às 17:45h – Fim do Aquecimento
Às 17:50h – Entrada dos Árbitros
Às 17:55h – Solenidade (Hino Nacional)
Às 18:00h – Finais da 1a etapa
DIA 18/04/2018 – Quarta-feira:
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – Eliminatórias da 2a etapa
Às 16:30h – Aquecimento
Às 18:00h – Finais da 2a etapa
DIA 19/04/2018 – Quinta-feira:
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – Eliminatórias da 3a etapa
Às 16:30h – Aquecimento
Às 18:00h – Finais da 3a etapa
DIA 20/04/2018 – Sexta-feira:
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – Eliminatórias da 4a etapa
Às 17:00h – Aquecimento
Às 18:30h – Finais da 4a etapa
Às 20:00h – Término de Transmissão da 4a etapa
DIA 21/04/2018 – Sábado:
Às 08:00h – Aquecimento
Às 09:30h – Eliminatórias da 5a etapa
Às 16:30h – Aquecimento
Às 18:00h – Finais da 5a etapa

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
ÁREAS DE TRABALHO

TROFÉU BRASIL - MARIA LENK MARATONAS AQUÁTICAS
NOVOS PROJETOS COMUNICAÇÃO
CBDA
Buscando inovação e maior interação
com a comunidade e com a mídia,
criamos quatro novos projetos que
estão trazendo ótimos resultados para
o dia-a-dia da confederação: grupo no
Whatsapp com jornalistas, atletas
utilizando as redes sociais da CBDA,
além dos quadros mensais (Palavra do
Presidente, Estrelas do Esporte,
Braçadas Regionais e Sala dos
Atletas).
PALAVRA DO PRESIDENTE
Ao final de cada mês, o presidente
Miguel Carlos Cagnoni passou a fazer
uma análise de como foi aquele mês
para os esportes aquáticos do Brasil. O
texto tem destaques esportivos e ações
de gestão que foram feitas durante o
mês. A ideia é aproximar a presidência
da comunidade aquática.
SALA DOS ATLETAS
Assim como todos os outros quadros, o
Sala dos Atletas terá a periodicidade
mensal. Os atletas poderão falar de
suas rotinas, seus treinos, objetivos,
alimentação, tudo o que o fã do esporte
que pratica pode se interessar.

ESTRELAS DO ESPORTE
A iniciativa é para ter um espaço
dentro do site da CBDA para
pessoas, que tenham ligação com o
esporte, possam dar relatos e
falarem sobre suas experiências
para a comunidade aquática.
BRAÇADAS REGIONAIS
A ideia consiste em dar voz às
federações. Para isso, o presidente
de cada entidade local fala sobre o
que está acontecendo em cada
Estado. O primeiro entrevistado foi
o presidente Mauro Campos de
Quadros, que recebeu a primeira
competição de 2018. O quadro
mensal seguirá em ordem
alfabética.

