
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2018. 

 

Boletim nº232/2018 

RCR 

 

Ilmo. (a) Sr. (a)  
DD. Presidente  
Federações Filiadas a CBDA 
 

Prezado Srs. (as) Presidentes, 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA – vem por meio deste 

informar a V.Sa. sobre a abertura de inscrições e os critérios para a participação de atletas 

na prova seletiva de maratona aquática na distância de 10 km a ser realizada no dia 

16/12/2018 na Base Naval de Aratu, na praia de Inema, Salvador, BA, tendo em vista a 

definição de quatro atletas do gênero masculino na primeira fase de seleção dos atletas 

para o Campeonato Mundial da Fina a ser realizado na Coréia em julho de 2019 e para os 

Jogos Pan Americanos de Lima 2019, bem como para dois atletas do gênero masculino e 

dois do gênero feminino, na categoria sub 23 (nascidos em 1997 em diante), para compor 

a seleção Brasileira para o Sul Americano de Esportes de Praia da ODESUR / COB, a ser 

realizado em março de 2019 na cidade de Rosário, ARG.  

Para ter direito de participação nesta prova, o atleta deverá atender a um dos 

critérios estabelecidos abaixo: 

1. Todo e qualquer atleta que tenha índice para a participação no Campeonato 

Brasileiro Absoluto de Natação e/ou índice para os Campeonatos Brasileiros de Natação 

das categorias Infantil, juvenil ou Júnior; 

2. Todo e qualquer atleta que comprove ter nadado uma prova oficial de maratona 

aquática na temporada 2018, na distância de 10 km, dentro do tempo limite de 30 minutos 

após a chegada do 1º colocado na classificação geral (absoluto) nas provas feminina e 

masculina, respectivamente. 



 

 

 

 

· As inscrições devem ser realizadas até o dia 30/11/2018, através de solicitação 

enviada para o e-mail: maratonas@cbda.org.br 

A solicitação deverá conter o nome e número de registro do atleta, clube a que 

pertence, data de nascimento e gênero. 

O start list da prova será divulgado no site da CBDA quando forem concluídas as 

verificações dos requisitos de participação de cada atleta no dia 01/12/2018. 

A taxa de inscrição desta prova de maratona aquática será de R$ 100 (cem reais) 

por atleta e deverá ser paga até o dia 04/12/2018. Todos os comprovantes devem ser 

enviados par o e-mail: financeiro@cbda.org.br 

 

O start list final com os cortes dos atletas sem pagamento será divulgado no dia   

05/12/2018, no site da CBDA. 

Não há limite de número de inscrições. 

Apenas atletas confederados e ativos na temporada 2018 poderão participar. 

Solicitamos gentilmente à V. Sa. que este Boletim seja amplamente divulgado junto 

aos clubes filiados. 

O presente boletim encontra-se à disposição no site www.cbda.org.br desta 

Entidade Nacional e o original encontra-se assinado e arquivado na CBDA. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo C. Ratto 

Supervisor de Maratonas Aquáticas Sul / Sudeste / Centro-Oeste 

 

 

Nilson Garbarz 

Gerente de Maratonas Aquáticas 
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