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Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2021. 

ERRATA 
 
 
Boletim nº 008/2021 
 
 
ILMO.º. SRS. 
DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 
 
 
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem informar os critérios abaixo para 
a formação da Seleção Brasileira que, havendo viabilidade financeira, participará do Campeonato 
Sul Americano Juvenil de Maratonas Aquáticas no periodo de 01 a 05 de novembro de 2021 em 
Santa Cruz de La Serra/BOL. 
 

Critérios para a convocação dos 12 (doze) atletas 

 
Serão selecionados os dois primeiros colocados em cada categoria e sexo: 
 
1- Nascidos em 2007/2006 – Prova 5 km, dois feminino e dois masculino. 
2- Nascidos em 2005/2004 – Prova 7,5 km, dois feminino e dois masculino. 
3- Nascidos em 2003/2002 – Prova 10 km, dois feminino e dois masculino. 
 

Critérios para a convocação dos 02 (dois) treinadores 

 
Serão selecionados os treinadores dos atletas vencedores das provas de 10 km feminino e 
masculino. 
 
Fica definido como coordenadora técnica a Profª. Beatriz Matias Avelino do Bonfim. 
 
A seletiva da prova de 7,5 Km, para os atletas feminino e masculino nascidos em 2005/2004, será 
realizada no dia 28 de agosto de 2021 na 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Maratonas Aquáticas realizada na cidade de Palmas/TO. 
 
A seletiva da prova de 10 Km, para os atletas feminino e masculino nascidos em 2003/2002, será 
realizada dia 18 de setembro de 2021 e a seletiva da prova de 5 Km, para os atletas feminino e 
masculino nascidos em 2007/2006, será realizada no dia 19 de setembro de 2021. Ambas na 4ª 
Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Maratonas Aquáticas realizada na cidade de 
Brasilia/DF. 
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Tão logo a programação detalhada seja definida, a mesma será publicada em documento 
complementar a este boletim. 
 
Solicitamos seja o presente Boletim amplamente divulgado entre os seus clubes filiados. 
 
Atenciosamente, 

 
Sérgio Silva 
Diretor de Maratonas Aquáticas 
 

 


