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Conforme Regulamento da Associação Brasileira de Masters de Natação, 
nos meses de junho ou julho durante a realização do segundo evento anual 
organizado pela ABMN, recebemos as propostas das entidades que desejam 
sediar um dos eventos programados para o ano de seguinte. 

Assim através desta estamos enviando o “CADERNO DE ENCARGOS”, 
instrumento que estipula os parâmetros necessários para a escolha das sedes 
para os eventos do ano de 2023. Neste documento estão elencados os principais 
quesitos que serão levados em conta para a melhor escolha a proposta a ser 
definida pela Diretoria da ABMN. 

Não é necessário que todos os quesitos sejam atendidos, o mais 
importante é saber a disponibilidade para a realização desses eventos. 

Posteriormente a Diretoria da ABMN irá entrar em contato para sanar as 
dúvidas que possam existir após a análise dos documentos enviados pelos 
proponentes. 

Em nossa análise será levado em conta a data, regionalidade, e as 
condições oferecidas pelas entidades para a realização dos eventos, como forma 
de identificar as datas do calendário de 2023, listamos abaixo as datas que 
servirão de base para a definição final deste Calendário. 

As datas aqui propostas não são definitivas, devendo cada entidade 
confirmar a data mais próxima que considera adequada à sua pretensão e 
programação.  

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

 

 31 de MARÇO, 1 e 2 de ABRIL 2023 – XXVI MASTERS MAIS MAIS; 
 

 27 a 30 de ABRIL de 2023 - 69° CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO 
MASTERS (piscina de 50 metros); 
 

 23 a 25 de JUNHO de 2023 – I TROFÉU BRASIL DE NATAÇÃO MASTERS 
(piscina de 25 metros); 
 

 02 a 03 de SETEMBRO de 2023 – XXVIII COPA BRASIL DE NATAÇÃO 
MASTERS (piscina de 25 metros); 



 
 23 a 26 de NOVEMBRO de 2023 - 70° CAMPEONATO BRASILEIRO DE 

NATAÇÃO MASTERS (piscina de 50 metros); 
 

OBS: essas datas são apenas referência para a posterior definição do calendário 
oficial. 
 
Esperamos o envio do CADERNO DE ENCARGOS preenchidos pelas entidades 
interessadas até o dia 08 de julho de 2022. Os mesmos deverão ser enviados 
diretamente para secretaria@abmn.org.br. 
 
  Atenciosamente,  
 

        
          Ricardo Padilha                                                 Carlos Roberto da Silva 

        Diretor Secretário                                                        Presidente 

 


