
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2019. 

 

Boletim nº 039/2019 

GO 

 

Ilmºs. Srs. 

DD. Presidentes de Federações Filiadas 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

 

Prezados Presidentes, 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, ouvindo o Conselho Técnico Nacional de Alto 

Rendimento, RESOLVEU divulgar os Critérios de Convocação para o 7th FINA WORLD JUNIOR SWIMMING 

CHAMPIONSHIPS 2019, a ser realizado em Budapeste, Hungria, de 20 a 25/08/2019, em havendo 

viabilidade financeira, considerando: 

 

1) Que as idades para participação no Mundial Júnior de 2019, referem-se aos nascidos em: 

Masculino – 2001, 2002, 2003 ou 2004 e Feminino –2002, 2003, 2004 ou 2005, definindo que: 

 

A) Serão considerados para efeito de convocação, SOMENTE os tempos obtidos pelos nadadores em 

provas individuais olímpicas (EXCLUSIVAMENTE NAS ELIMINATÓRIAS), unicamente no CAMPEONATO 

BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO – TROFÉU BRASIL/MARIA LENK – Rio de Janeiro – RJ – 16 a 

21/04/2019. 

 

B) Serão selecionados os 16 (dezesseis) melhores resultados levando-se em consideração o ranking da 

FINA categoria júnior referente as idades acima (FINA) da temporada 2018(01/01/2018 a 31/01/2018) 

independente de gênero (masculino/feminino), nas provas olímpicas constantes no programa de provas 

do evento, bem como 03 (três) treinadores para a comissão técnica (02 – dois - baseados nos dois 

melhores resultados em relação ao ranking mundial júnior e um pelo maior número de atletas 

convocados. 

 

C) O Referido Ranking Mundial Júnior (categoria júnior referente as idades acima) citado no item “B” 

acima, será adaptado pela computação dos 2 (dois) melhores tempos de cada atleta de cada país. 

 

O documento original deste documento encontra-se devidamente assinado pelo Supervisor de Natação e 

encontra-se arquivado na CBDA e face à importância do presente Boletim, solicitamos de V.Sa., as 

providências no sentido de divulgá-los aos Clubes filiados urgentemente. 

Atenciosamente, 

 

Miguel Carlos Cagnoni 

Presidente 

Gustavo Otsuka         Eduardo Fischer 

Supervisor de Natação        Diretor de Natação 
 


