
 

 
 
 
 
 

Rio de Janeiro (RJ), 08 de Novembro de 2019. 
 
 
Boletim nº 211/2019. 
EAF 
 
 
Ilmºs. Srs. 
DD. Presidentes de Federações Filiadas, Representantes dos Clubes Vinculados 

e demais atletas Registrados à 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
Ref.: FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2020 
 
 
 
Prezados Presidentes, 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem divulgar a V. Sa., a 
CONVOCAÇÃO da FINA para o Torneio “FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2020”, que será 
realizado em 2 (duas) etapas conforme à seguir: 
 

1ª Etapa: 14 – 15 de Janeiro de 2020 em SHENZHEN, China   
2ª Etapa: 18 – 19 de Janeiro de 2020 em BEIJING, China 
 
O critério de convocação é totalmente definido e gerenciado pela FINA, não cabendo à CBDA 
qualquer ingerência nesses quesitos de chamamento. 
 
Dentro dos critérios da FINA, os atletas brasileiros selecionados pela FINA para participação 
foram: 
 
1. ETIENE MEDEIROS (BRA) – 50 METROS COSTAS; 
2. JOAO GOMES JR (BRA) – 50 METROS PEITO; 
3. BRUNO FRATUS (BRA) – 50 METROS LIVRE 

4. FELIPE LIMA (BRA) – 50 METROS PEITO; 
5. NICHOLAS SANTOS (BRA) – 50 METROS BORBOLETA. 
 
Para os atletas, 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 08 de Novembro de 2019. 
 
Em caso de silêncio, será compreendido pelo não interesse na participação do evento, de forma 
que a CBDA irá imediatamente comunicar a FINA sobre uma possível substituição. 
 
Além disso, a FINA cobrirá acomodação e refeições para “staff” adicional na seguinte base:  
 
Dois (2) nadadores:  1 membro da comissão técnica adicional 

Três (3) ou mais nadadores : 2 membros da comissão técnica adicionais  
 
Para esses profissionais adicionais, as despesas com a viagem aérea deverão ser pagos pelos 
respectivos profissionais de forma independente. 
 
O critério de indicação do técnico acompanhante, seguirá o melhor índice técnico no Ranking 
da temporada de 2019, entre os atletas convocados nas respectivas provas que ensejaram a 
convocação (conforme critério definido 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. 

 
Pedimos que o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os atletas convocados, bem como seus 
respectivos técnicos, além de reiterar asseverações de grande estima e consideração a estes 
profissionais e os clubes e federações das quais fazem parte. 
 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Luiz Fernando Coelho de Oliveira       Eduardo Fischer 

Presidente         Diretor de Natação 
 
  

 


