Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.
Boletim nº 015/2019
GO
Ilmºs. Srs.
DD. Presidentes de Federações Filiadas
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem divulgar a V. Sa.
divulgar a convocação da FINA para o torneio “FINA CHAMPIONS SWIM SERIES”, que será
realizado em 3 (três) etapas conforme à seguir:
1ª Etapa: Guangzhou, China, nos dias 27 e 28 de Abril de 2019
2ª Etapa: Budapest, Hungary, nos dias 11 e 12 de Maio de 2019
3ª Etapa: Indianapolis, USA, nos dias 31 de maio à 01 de Junho de 2019
O critério de convocação é totalmente definido e gerenciado pela FINA, e levou em
consideração: Os medalhistas dos Jogos Olímpicos Rio 2016; Os Campeões Mundiais FINA
de Budapeste 2017; Os detentores do recorde mundial e, se necessário, os melhores
nadadores do ranking mundial 2018 da FINA, para selecionar quatro (4) nadadores por evento.
Dentro desse critério, os atletas brasileiros selecionados pela FINA para participação
foram:
Cesar Cielo na prova de 50 e 100 metros livre;
Felipe Lima na prova de 50 metros peito;
Joao Gomes Jr na prova de 50 metros peito;
Nicholas Santos na prova de 50 metros borboleta;
Etiene Medeiros na prova de 50 metros costas.

Todas as despesas com transporte (aéreo e terrestre), alimentação e hospedagem serão
custeadas pela FINA.
Pedimos especial atenção à essa convocação, informando que o prazo FINAL para
comunicar essa confederação (CBDA) sobre o interesse do atleta no evento, irá se
encerrar as 23:59 do dia 1º de Fevereiro de 2019, que para isso deve entrar em contato o (a)
atleta e/ou técnico confirme sua participação ou não através do e-mail natacao@cbda.org.br e
gustavo.otsuka@cbda.org.br, até a data antes mencionada.
Em caso de silencio, será compreendido pelo não interesse na participação do evento,
de forma que a CBDA irá imediatamente comunicar a FINA sobre uma possível substituição.
A FINA cobrirá viagens, acomodação e refeições para um (1) acompanhante (técnico ou
médico) por Federação Nacional.
Além disso, a FINA cobrirá acomodação e refeições para “staff” adicional na seguinte
base:
Dois (2) nadadores: 1 pessoa adicional
Três (3) ou mais nadadores : 2 pessoas adicionais
Qualquer pessoa adicional acima da quota deve ser de responsabilidade da respectiva
Federação Nacional (CBDA) se assim ela demandar.
Os critérios de convocação do técnico acompanhante seguirão o melhor índice técnico
entre os atletas convocados (conforme o critério de competição utilizado pela FINA). Os
eventuais técnicos adicionais também serão convocados através do melhor índice técnico
subsequente.
Maiores detalhes, bem como formulário para preenchimento, encontram-se nos
documentos oficiais da FINA em anexo.
Para essas pessoas adicionais, as despesas de viagem são ser coberto pela respectiva
federação nacional (CBDA) se ela tiver condições financeiras.

Seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados, e
informamos que o original encontra-se assinado e arquivado nesta Entidade Nacional.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os atletas convocados, bem como seus
respectivos técnicos, além de reiterar protestos de grande estima e consideração a estas
Federações.
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