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LATyCAR
Campeonato Latino-americano e do Caribe

desde 1990…

A soma das pessoas, sedes e 
experiências
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1990:

Eventos nacionais e internacionais eram 
desconhecidos na região LatyCar*

Grupos master eram incipientes nos países 
LatyCar

A FINA não havia instruído oficialmente seus 
membros a promover o esporte

A consciência dos membros da FINA sobre 
esporte master era mínima - ou nenhuma!

*(Exceção: Brazil ’90 – Mundial MSI pré-FINA)
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Nasce o LATyCAR…

Como resultado dessas duas organizações de fins não-lucrativos 
administradas por voluntários…

La Asociación Venezolano Americana de Amistad 
(AVAA)  1942
www.avaa.org

Artigo 1

O nome da associação é Associação da Amizade Venezuelo-
Americana... Uma organização de fins não-lucrativos cujo 
principal objetivo é contribuir para uma melhor 
compreensão entre os povos da Venezuela, Estados Unidos 
da América e Canadá através de atividades educacionais, 
sociais e culturais.

Através de seu Comitê de Esportes, o programa da natação 
master foi inovado na Venezuela

La Fundación La Triple Corona de Natación Master 
Amistad 1987

www.triplecorona.org

Artigo 3
A Fundação é uma organização de fins não-lucrativos e é

criada com o objetivo de:

1. Promover a amizade e o entendimento entre 
adultos através de competições de natação master;

2. Promover, aplicar e fomentar a boa vontade e a 
boa-fé entre os nadadores dentro e fora das 
competições;

3. Promover a saúde física e mental adulta através de 
uma preparação adequada;

4. Fomentar a natação entre adultos que desejem 
iniciar-se e competir pela primeira vez neste 
esporte;

5. Ajudar a natação infantil e juvenil da Venezuela 
através de programas educativos…

http://www.avaa.org/
http://www.triplecorona.org/
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1° LATyCAR

Venezuela, 1991

Totalmente sancionado pela Federação Venezuelana de Natação 
assim como pelo Comitê Olímpico, cujo presidente abriu o evento 
no complexo aquático “Naciones Unidas”

Compareceram clubes representando nove países

O Diretor do Evento era um experiente árbitro de natação que 
mais tarde se tornou presidente da Federação e atualmente é
árbitro da FINA

O evento foi organizado por Masters “para Masters” pela Triple 
Crown Masters Foundation 

Triple Crown Foundation administrou a arrecadação líquida 
utilizando-a para seus futuros objetivos 
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2° LATyCAR

Puerto Rico, 1993

Eventos Master internationais permaneciam desconhecidos na 
região
Uns poucos países LATyCAR começaram a organizar eventos 
master
FINA tinha oficialmente tomado a frente do MSI em Indianapolis 
‘92
Este evento foi totalmente sancionado pela Federação Porto-
riquenha assim como por seu Comitê Olímpico
Compareceram clubes representando onze países
O Diretor do Evento foi José de Jesus da FINA; membro honorário 
do LatyCar June Krauser foi convidada especial
Organização do evento por Masters “para Masters” por José de 
Jesus Jr. e Arnaldo Perez da Liga Master Porto-riquenha
Eles administraram as finanças e a arrecadação líquida
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3° LATyCAR

Barbados, 1995

Grupos Master estavam crescendo entusiasticamente na maioria 
dos países Latycar

O evento foi totalmente sancionado pela Barbados Amateur 
Swimming  Association - BASA

Compareceram clubes representando quinze países

O Diretor do Evento era um árbitro da BASA

Organização do evento por Masters “para Masters” pelo grupo 
Barbados Masters que trabalhando em conjunto com com a BASA

Todas as finanças e arrecadação líquida foram administradas pelo 
grupo local

Arbitragem foi um ponto a fortalezer em trabalho futuro

Águas Abertas foi apresentado como uma inovação na região

Nasceram os eventos internacionais CONSANAT 
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4° LATyCAR

Mexico, 1997

Países LATyCAR vinham implementando experiências aprendidas e 
promovendo eventos nacionais 

Grupos Masters continuaram evoluindo entusiasticamente na maioria dos 
países da região

Este foi o primeiro evento internacional Master do México

O evento foi totalmente sancionado pela Federação Mexicana de Natação e 
Comitê Olímpico

Compareceram clubes representando dezesseis países

O Diretor do Evento era um profissional da indústria da natação

Organização do evento feita pelo Grupo de Negócios Nelson Vargas mas 
supervisionado pela Masters “para Masters” local

Todas as finanças administradas por esta companhia local

Arbitragem foi melhorada

Águas Abertas no rio foi divertida!
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5° LATyCAR

USA, 1999

LATyCAR foi legalmente incorporada para promover o esporte master 
continental 

Muitos nadadores master treinando na maioria dos países LatyCar 

Sede no ISHOF 

Evento aprovado e portanto oficialmente reconhecido pela USMS

Compareceram clubes representando dezenove países

O Diretor do Evento foi David Morrill, com experiência na organização de 
mais de 30 campeonatos

Organização do evento pela Masters “para Masters” pela recém-formada 
associação de fins não-lucrativos LATyCAR

Todas as finanças foram administradas pelo LATyCAR

Arbitragem foi bastante melhorada com a presença de árbitros da USAS 
assim como aqueles convidados de outros 4 países

Evento de Águas Abertas com duas distâncias

Evento Postal de 1.500 metros inovou na região
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E “em busca” de sedes, 
visitamos…

Puerto Rico piscinas, praias e a maioria dos árbitros, 
incluindo Rose Cody, de Jesus

Costa Rica piscinas, praias com diretores de sua 
Federação

Bahamas piscina e o presidente de sua Federação

Curaçao piscina e o presidente de sua Federação

USA duas instalações aquáticas e diretores

Cuba piscinas, praias, hotéis com diretores de sua 
Federação

promovendo idéias, sedes e alianças
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Tentando acertar o LatyCar em Cuba

Como resultado de uma de nossas muitas viagens a Cuba em 2000, 

por sugestão do membro do Bureau da Fina, Sr. Guillermo Martinez -

que reconheceu o LatyCar como um possível meio de fortalecer uma 

visão master da Fina Americas Masters - LATyCAR contratou o 

presidente da ASUA/UANA, Sr. Jerry Olson que queria incorporar o

esporte master em seu mandato presidencial

… uma organização com amizade e companheirismo como 
fundamento…
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ASUA / UANA

*Aonde vamos…

Crescemos e fazemos progresso. Estes são passos naturais, na medida em 
que ocupamos nosso lugar independentemente como Federações e unidos 
como uma organização continental dentro da estrutura da FINA. 

Crescemos em força competitiva.
Crescemos em unidade política.
Crescemos com novas instalações.
Crescemos com treinadores competentes.
Crescemos em número de atletas de elite.
Crescemos com líderes inteligentes nas Federações.
Crescemos com líderes da ASUA/UANA que se importam com as 
convicções de seus fundadores. 

Crescimento e progresso continuarão se  
trabalharmos juntos. 

Jerry Olson, Presidente

*Extraído do website da ASUA/UANA website em 04 de Fev de 2004

… uma organização com 
amizade e companheirismo como 
seu fundamento…
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ASUA / UANA

Nos meses seguintes, ASUA e LatyCar trocariam idéias englobando, mas 
não limitadas a:

– Trabalhar em conjunto com todas as Federações regionais membras da FINA e neste 
processo:

• Continuar a promover o pólo-aquático, saltos e águas abertas em um evento mundial em 
Cuba

• Publicar as Regras Master para uso regional baseado em material existente

• Ganhar experiência para candidatar-se a sede do 1o. Campeonato Pan-americano de 
Desportos Aquáticos 

• Ganhar experiência para candidatar-se a sede do Mundial Master da FINA em 2004

– Reconhecendo que:

• ASUA lucraria com o Programa Masters

• LatyCar lucraria com reconhecimento oficial

• Uma aliança estratégica entre ambos seria mutuamente benéfica

– Federações Nacionais reconheceriam as necessidades dos Masters: 

• Informação oficial centralizada 

• Direção oficial centralizada

• Apoio oficial centralizado

• Diretivas oficiais centralizadas

• Experiência para evoluir propriamente
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ISHOF - Janeiro de 2002 

Nessa encontro, o Sr. Olson e o Sr. Morrill, representando suas 
respectivas organizações regionais, chegaram à conclusão comum de 
que existia “sinergia” em uma aliança entre a ASUA e o LATyCAR em 
benefício de todas as partes envolvidas e que Jerry continuaria seu 

caminho no sentido de fazer o programa Masters uma realidade 
antes do fim de seu mandato. 

Ele mais tarde compartilhou estes pensamentos com:

– Rose Cody

– Bill Matson

– Guillermo Martinez

– Orban Mendoza

– e certamente outros…
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Enquanto isso em 2001…

Esporte Master continental indo bem, com a América 

Central precisando de um “empurrão”

Jerry Olson aceitou um convite para o próximo LatyCar na 

Costa Rica 

Eventos nacionais master com força total nos países 

LatyCar
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Super Sexto LATyCAR

Costa Rica, 2001

Evento aprovado pela Federação Costa-ricence e seu Comitê Olímpico

LATyCAR doou um sistema de cronometragem Colorado Time completo 
para natação

Adicionalmente, doou um sistema de cronometragem Colorado Time para 
pólo-aquático

Nadadores de mais de vinte países participaram

Árbitros de sete países arbitraram 

Diretor do Evento era um nadador master que era o Presidente da 
Federação em exercício

Organização do evento auxiliada por membros do Conselho do LATyCAR 

Prejuízos resultantes do evento foram cobertos exclusivamente pelo 
LatyCar

Arbitragem manteve seu nível acima da média utilizando árbitros da USAS 
auxiliados por árbitros de seis outros países

Duas distâncias no evento de Águas Abertas

Evento Postal de 1.500 metros
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Novo no Super Sexto

Evento Postal individual de Uma Hora 

Evento de revezamento de Uma Hora 

Pólo-aquático estreou com sucesso

Saltos Ornamentais estrearam com sucesso limitado

Completo sistema de cronometragem Colorado Time de 8 
raias e para pólo-aquático doado à Costa Rica

Experiência internacional “Política” – a organização evolui 
como resultado…
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Continuando a busca…

…por sedes viáveis, visitamos e contactamos…

Jamaica Presidente da Federação Sr. Eyre

USA cinco instalções aquáticas e diretores

Mexico picinas e o Vice-Presidente do Comitê de Masters 
da Federação

Cuba piscinas e diretores de sua Federação

Ecuador complexo aquático

Dominican Republic piscinas, resorts, praias e seu Presidente de 
Federação – chegou-se a um acordo…

Puerto Rico Arnaldo Perez e seus diretores de Liga

Barbados piscina e seus diretores de Federação

Brazil sedes em diferentes cidades

Colombia cidade e instalações aquáticas

promovendo Masters, sedes e alianças
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Super7 LATyCAR

Barbados, 2003

Evento sancionado pela BASA – membro da FINA

Nadadores de vinte e um países participaram

O Diretor do Evento era um experiente membro da BASA

Organização do evento presidida pelo Presidente da BASA 

Os procedimentos foram cedidos à BASA com um ‘royalty’ para o LATyCAR

Arbitragem manteve seu nível acima da média utilizando árbitros da USAS 
auxiliados por locais

Duas distâncias no evento de Águas Abertas

Evento Postal de 1.500 metros

Regionalmente:

– Grupos master se comprometeram seriamente e…

– Eventos internacionais atualmente são ofertados em piscina longa e curta
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Discriminação dos Eventos

Caracas ’91 9 países

San Juan ’93 11 países

Christchurch ’95 15 países

Oaxtepec ’97 16 países

Ft. Lauderdale ’99 19 países

San José ’01 20 países

Cuba Postals ’02 4 países

Christchurch ’03 20 países

Sao Paulo ’05 1350 atletas previstos

em: Natação Sincronizada, Natação (piscina), Águas Abertas, 
Pólo-aquático, Saltos e Eventos Postais
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ASUA/UANA - LATyCAR

Por causa do falecimento prematuro do Sr. Olson, ninguém na 
ASUA aceitou a responsabilidade de realizar um evento conjunto

Como resultado do extensivo trabalho com Jerry Olson, um 
evento continental aliado foi posto “na geladeira” na medida em 
que o presidente em exercício Zaleski achou difícil se 
comprometer, portanto...

O LATyCAR promoveu junto a suas bases para incluir o Canada e 
os EUA em seu próximo evento e...

O ALL AMERICAS nasceu para 2005

Candidatura da APMN para Sao Paulo, Brasil venceu por sua 
integralidade e multi-experiência e mérito de sua apresentação e 
incluía cartas oficiais de sanção da ABMN 
(http://www.abmn.org.br) e da FAP 
(http://www.aquaticapaulista.org.br), além de suas cartas de 
apoio estadual e municipal

http://www.abmn.org.br/
http://www.aquaticapaulista.org.br/
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All Americas LATyCAR 2005
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Conselho LATyCAR

President (Venezuela) David E. Morrill

Vice-presidente (Brazil) Thomas Luiz Kinugawa

Vice-presidente (México) Rosa María Marmolejo

Vice-presidente (Bermuda / Canada) Chris Smith

Tesoureiro (Venezuela) Adaulfo Montilla

Secretário Open 

Diretor de Águas Abertas (México) Roberto Ramírez Maldonado

Diretora de Tempos (Brazil) Aroma Martorell

Diretora Técnica (U.S.A.) Irene Gordon

Diretora de Saltos Ornamentais (Brazil) Alice María Mibielle Kohler

Consultor de Pólo-aquático (Venezuela) Jorge Luis Pérez

Consultor de Regras (Venezuela) Elizabeth Martínez

Consultor (Argentina) Gustavo Negri

Consultor (Colombia) Myriam Pero

Consultor (Costa Rica) Flora Ulate

Consultor (Cuba) María Isabel Ramón D'Mares

Consultor (U.S.A.) Manuel Sanguily

Webmaster (Venezuela) Mariana Niño

http://www.latycar.org/portugues/board.htm

http://www.latycar.org/portugues/board.htm
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Sobre as atividades voluntárias de 
David Morrill

“Pan American” heritage: 
YMCA school activities
Atividades voluntárias de clubes: Venezuela / USA / Mexico
University Business Fraternity
Grupos de Teatro
Boy Scouts of Venezuela
Boy Scouts of America
Venezuelan-American Friendship Association
Comitê de Membros do VenAmCham
Nadador Master
Fundación La Triple Corona de Natación Master
LATyCAR
Comitê de Seleção do International Masters Swimming Hall of Fame
Neighborhood Committee Chair
Convidado para o OC’s “ideas bank” Terry Fox Run (in VEN)
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Conselho LATyCAR

Cada um dos membros do Conselho é um 
atleta master ativo que organizou ou 

participou em eventos nacionais, 
internacionais e mundiais… Alguns são 

atualmente ativos em federações FINA…
Conclusão:

“Masters para Masters”

Continuemos a ajudar
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Conferência mesa-redonda
MASTERS 

Janeiro de 2004
Complexo Aquático do Swimming Hall of Fame em Ft. Lauderdale

Presentes

– Presidente e Vice-presidente do Comitê Internacional
da United States Masters Swimming 

– Presidente da Masters Swimming Canada

– Presidente da da United States Masters Swimming 

– Presidente do LATyCAR

Com o único propósito de unificar os critérios
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Conferência mesa-redonda
MASTERS 

Janeiro de 2004
Complexo Aquático do Swimming Hall of Fame em Ft. Lauderdale

Agenda
– Compreensão dos programas Master existentes na região das 

Américas
– Compreensão da história da ASUA/UANA com masters nas Américas
– Compreensão do valor do LATyCAR; papel e aliança tentada com a 

ASUA/UANA
– Compreensão de recente evento master da ASUA/UANA não-marcado 

e conflitante 
– Emulação da estória de sucesso da USMS
– Objetivar uma representação de todos os masters no Comitê Master 

da ASUA/UANA
– “Masters para Masters”
– Unificar todos os programas continentais de forma sensível
– Organizar todos os eventos internacionais de forma ordenada
– Conseguir que ASUA/UANA e LATyCAR se reúnam novamente



www.latycar.org

LATyCAR
Campeonato Latino-americano e do Caribe desde 1990…

Uma vez mais lançando mão da ASUA/UANA com A soma 
de seus povos, sedes e experiências e apoio do MSC & 

USMS para uma visão “Masters para Masters” inteligente e 
amigável

… uma organização com amizade e companheirismo como fundamento…
JERRY OLSON

Masters, vamos todos trabalhar juntos…
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Obrigado a:

Myriam Pero
Chris Smith
Aroma Martorell
Sandi Rousseau
June Krauser
Mariana Niño

por contribuir para esta 
apresentação e torná-la melhor e 

mais precisa (Fev. 2004)
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