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Dear Friends,

It is my great pleasure to welcome all the participants – swimmers, coaches, 
officials – from the FINA Member Federations to the 2017 edition of the 
FINA/HOSA 10km Marathon Swimming World Cup.

Seven races in three continents are scheduled for this 2017 Series. From 
the Argentinean waters, passing through the Middle East, Canada and 
Portugal and finishing in Asia with Hong Kong and China, this edition will 
certainly be highlighted by action-packed races, with close finishes and
elite competition level.  

Thanks to the effort and hard work of the Swimming Federation of those 
six hosting countries as well as the Organising Committee, our best athletes 
will find the optimal conditions for memorable performances.

Moreover, the engagement of the local authorities, sponsors and media 
representatives is a key factor for the success of this competition in particular 
and for the promotion of this discipline in general. 

FINA, together with the National Federations and Organisers of the FINA/
HOSA 10km Marathon Swimming World Cup, always have one main objective: 
promoting our swimmers’ performances, thus reinforcing the impact, prestige 
and popularity of open water swimming in the five continents. 

I wish all of you a great competition and the best to win.

Julio C. Maglione

FINA HOSA 10km Marathon Swimming World Cup 
Setúbal 2017
Mensagem da Presidente da FINA
Julio C. Maglione

Caros amigos,
 
É um grande prazer dar as boas-vindas a todos os participantes - nadadores, 
treinadores, representantes - das Federações que integram a FINA para a 
edição de 2017 da FINA/HOSA 10km Marathon Swimming World Cup.
 
Estão agendadas sete competições em três continentes para a Taça do Mundo 
de 2017. Das águas argentinas, passando pelo Médio Oriente, Canadá e 
Portugal para terminar na Ásia, com Hong Kong e China, esta edição será 
certamente marcada por provas repletas de ação em competições de elite, 
com finais muito disputadas.
 
Graças ao esforço e trabalho das Federações de Natação desses seis países 
anfitriões, bem como os Comités Organizadores, os nossos melhores atletas 
encontrarão as condições ideais para realizarem performances memoráveis.
 
Além disso, o envolvimento das autoridades locais, patrocinadores e 
representantes dos media são um fator chave para o sucesso desta 
competição, em particular, e para a promoção desta disciplina, em geral.
 
A FINA, juntamente com as Federações e Organizações Nacionais da FINA/
HOSA 10km Marathon Swimming World Cup, tem sempre como um dos 
principais objetivos: promover as performances dos nadadores, reforçando 
assim o impacto, o prestígio e a popularidade da natação em águas abertas 
nos cinco continentes.
 
Desejo a todos uma ótima competição e que vença o melhor.
 
Julio C. Maglione 

Message from the FINA’s President
Julio C. Maglione
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Em nome da Federação Portuguesa de Natação, dou as boas vindas a 
todas as delegações Presentes desejando que desfrutem deste evento 
com a intensidade e qualidade que com certeza colocaram na preparação 
para esta competição.

A cidade de Setúbal e sua baía, inserida numa paisagem de uma beleza 
invulgar, acolherá pela décima primeira vez este certame. 
A parceria entre a Câmara Municipal de Setúbal e a Federação Portuguesa 
de Natação, sob a égide da FINA, tem proporcionado momentos de grande 
valor competitivo ao longo destes anos de ligação na organização de provas 
de águas abertas.

A Federação Portuguesa de Natação e a Câmara Municipal de Setúbal 
desenvolveram todos os esforços para que todos possam desfrutar de uma 
experiência única em Setúbal.

A todos, desejamos a melhor sorte do mundo.

FINA HOSA 10km Marathon Swimming World Cup 
Setúbal 2017
Mensagem da Presidente da Federação 
Portuguesa de Natação - António José Silva

  
On behalf of the Portuguese Swimming Federation, I welcome all the 
delegations present wishing that everybody enjoys this event with the 
intensity and quality that certainly was placed in preparing this competition.

Setubal’s city and its bay, set in a rare beauty landscape, welcome for the 
eleventh time this great event. The partnership between the Setubal’s 
Municipality  and the Portuguese Swimming Federation, under the supervision 
of FINA, has provided moments of great competitive value along these 
years of organizing open waters events.

The Portuguese Swimming Federation and the Setubal’s Municipality 
developed all the efforts so that everyone can enjoy a unique experience 
in Setúbal.

To all, we wish the best of luck.

António José Silva

 
 
Message from the President of the Portuguese Swimming Federation - 
António José Silva
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Receber esta importante prova do calendário mundial de águas abertas na 
nossa cidade pelo 11º ano é motivo de enorme alegria. 
Mais do que alegria, sentimos que cumprimos o dever de proporcionar, na 
nossa cidade, as melhores condições para a realização desta festa da natação 
que, desde 2006, acolhe os melhores atletas mundiais da modalidade.

Setúbal, cidade de desporto, coloca à disposição dos nadadores de águas 
abertas, uma vez mais, as suas excelentes condições para a prática da 
modalidade, oferecendo, simultaneamente, um ambiente incomparável 
quer a atletas, quer ao público que assiste às provas.

Por isso, aceitamos com enorme entusiasmo a designação de “santuário” 
das Águas Abertas em Portugal que a Federação Portuguesa de Natação 
nos atribui, porque, na verdade, Setúbal transformou-se já num local de 
“culto” para todos os praticantes e amantes desta modalidade desportiva,
Estamos perante uma aposta desportiva da autarquia que se tem revelado, 
nestes anos, um verdadeiro sucesso quer de público, quer de divulgação 
e promoção desta modalidade. Tal aposta resulta, acima de tudo, da 
constatação de que o nosso rio é um fantástico espaço para a promoção 
de atividades desportivas. Tudo o que fizemos, e continuaremos a fazer, foi 
potenciar tais condições, atraindo para Setúbal provas desportivas como 
esta que agora volta a animar a nossa cidade pela 11ª vez. E se tal acontece, 
acreditamos que tal só pode ser o resultado da qualidade e cuidado que 
colocamos na organização desta prova que muito valoriza a nossa cidade 
e o nosso concelho.

A todos os que participam na FINA HOSA 10km Marathon Swimming World 
Cup Setúbal 2017 desejamos os melhores sucessos e que levem da nossa 
cidade excelentes recordações.
 
Maria das Dores Meira 

FINA HOSA 10km Marathon Swimming World Cup 
Setúbal 2017
Mensagem da Presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal - Maria das Dores Meira

Hosting this important stage of the open waters World Cup calendar in our 
city, for the 11th year, is a source of great joy. 
More than joy, we feel that we fulfil our duty to provide, in our city, the 
best conditions for this swimming event, which, since 2006, has welcomed 
the best athletes in the world.  

Setúbal, a sports city, once again offers open water swimmers excellent 
conditions for practicing the sport, while offering an unrivalled environment 
both for athletes and for the spectators.  

For this reason, we have accepted with great enthusiasm the Portuguese 
Swimming Federation designation of Open Water Sanctuary in Portugal. In 
fact, Setúbal has already become a place of “worship” for all practitioners 
and lovers of the sport.  

This City Hall stake we are now facing has proven to be, trough the years, a 
real success venture both to the public, and to the promotion of the sport. 
Such a bet comes, above all, from the fact that our river is a superb stage 
for the development of sport activities. All that we have done, and will 
continue to do, was to potentiate such conditions, attracting to Setúbal 
sporting events like this one that now returns to energize our city for the 
11th time. We believe that this can only be the result of the quality and 
care that we place in the organization of this event which greatly values 
our city and our county.  

To all participants in FINA HOSA 10km Marathon Swimming World Cup 
Setúbal 2017, we wish the best successes and that you may take the best 
memories from our city.

Maria das Dores Meira 

 

Message from the Setubal’s Mayor
Maria das Dores Meira
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PROGRAMA / PROGRAM

CIRCUITO MUNDIAL DE ÁGUAS ABERTAS 10KM
10KM OPEN WATER WORLD CIRCUIT
 
4 de fevereiro – Viedma, Argentina
24 de junho – Setúbal, Portugal
Campeonato Mundial de Águas Abertas na Hungria (15 a 22 de julho)
27 de julho – Lake St. John, Canadá
12 de agosto – Lake Megantic, Canadá
15 de outubro – Chun’ai, China
21 de outubro – Hong Kong

SELEÇÃO NACIONAL  / NATIONAL TEAM

Rafael Gil (Benfica)
Mário Bonança (Sporting)
Alexandre Coutinho (Columbófila Cantanhedense)
Diogo Marques (Columbófila Cantanhedense)
José Carvalho (União Artística Piedense)
Angélica André (Fluvial Portuense)
Vânia Neves (Fluvial Portuense) 
Eva Carvalho (União Artística Piedense)

Data: Sábado – 24 de junho de 2017 

Local / Local: Parque Urbano de Albarquel – Setúbal.

Partida da Prova Internacional da Taça do Mundo: 

• 15:00 H (Masculinos)
• 15:10 H (Femininos)

Date: June 24th / June 2017

Local: Albarquel Urban Park - Setubal

World Cup Program:

• 15:00 H (Men)
• 15:10 H (Women)
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ELITE MUNDIAL  / WORLD ELITE

Masculinos / Men:

Ferry Weertman (Holanda) - Campeão Olímpico Rio 2016.
Simone Ruffin (Itália) - Campeão Mundial dos 25 km em Kazan, 6.º no Rio 2016)
Federico Vanelli (Itália) - 7º no Rio 2016
Christian Reichert (Alemanha) – 9º no Rio 2016
Allan do Carmo (Brasil) - Vencedor do Circuito 2014
Andreas Waschburger (Alemanha) – 8.º nos Jogos de Londres 2012

Femininos/ Women:
Arianna Bridi (Itália) - Atual líder do Circuito Mundial
Rachele Bruni (Itália) – Vice-Campeã Rio 2016.
Angela Maurer (Alemanha) - Múltipla Campeã do Mundo.
Ana Marcela Cunha (Brasil) - 5º nos Jogos de Pequim 2008, 10.ª no Rio 2016

VENCEDORES DA TAÇA DO MUNDO DE SETÚBAL /
WINNERS OF THE SETUBAL WORLD CUP

Masculinos - Men
2006      Ana Bircher  GBR 2:02:04
2007      Mohamed El Zanaty EGY           2:25:28.80
2008      Valerio Cleri  ITA             1:52:46.80
2009      Thomas Lurz GER           1:34:16.50
2010      Thomas Lurz GER           2:01:05.6
2011      Spyridon Gianniotis GRE           1:40:29.5
2012      Oussama Mellouli TUN          1:45:18.5 (Qualificação Olímpica)
2014      Jarrod Poort AUS           1:52:06.0
2015      Charles Peterson USA           1:54:23.60
2016      Lijun Zu  CHN          1:52:18.2 (Qualificação olímpica) 

Femininos - Women
2006      Jana Paechanová CZE            2:14:06
2007      Eva Berglund SWE          2:40:56.40
2008      Ana Marcela Cunha BRA           2:06:04.00
2009      Poliana Okimoto BRA           1:42:32.18
2010      Martina Grimaldi ITA             2:16:31.5
2011      Angela Maurer  GER           1:48:40.1
2012      Haley Anderson USA           1:44:30.6 (Qualificação olímpica)
2014      Ana Marcela Cunha BRA           2:03:52.2
2015      Rachele Bruni ITA             2:05:24.45
2016      Xin Xin  CHN          1:55:12.1 (Qualificação Olímpica)LISTA DE PARTICIPANTES / LIST OF PARTICIPANTS
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PLANTA DO CAMPUS DA PROVA / VENUE CAMPUS DETAIL

2 –W elcome Desk
3 –P roteção Civil 
4 –P alco /Pódio (8 X 6)

5 – Zona Atletas (10x15)

6 –S tands (4 x 2,5)
11 – Sala Controlo -Doping
14 -D uches

w
c

Zona de 
atletas

Zona de Palco 
e Desfile dos
atletas

3 –P roteção Civil
7 –P ress Center
8 –A rbitragem 
9 –B ancada (18m)
10 – VIP Lounge (10x10)
12 – Saída Atletas
13 – Apoio Atletas 
16 – Zona Mista
TV – Filmagem
Press –J ornalistas
Fpn –s ecretariado/cronometragem

16

Zona VIP

PLANTA DO CAMPUS DA PROVA – INFORMAÇÕES GERAIS

DETALHES DA PROVA 
- 6 voltas = 10.000m. 
- 4 boas amarelas numeradas (1,2,3 e 4).
- Mergulho a começar a partir do pontão.
- Temperatura da água: 18º a 20º.

VENUE CAMPUS DETAIL - GENERAL DETAILS 

COURSE DETAILS:
- 6 laps = 10.000m. 
- 4 Yellow turning buoys, numbered (1, 2, 3 e 4).
- Dive start from pontoon.
- In the last turn, after buoy #4, athletes will swim through Omega Finish 
(see legend bellow).
- Expected water temperature: 18º to 20º Celcius.
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CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO / ORGANISATION CONTACTS 

Presidência / President: Luís Liberato
+00351 936 616 167

Direção Geral / Setúbal’s Event Director: José Pereira
+00351 936 616 113

Direção FPN / FPN’S Event Director FPN: Rui Sardinha
+00351 910 402 501

Secretária Permanente FPN / FPN’S Permanente Secretary: Custódia Coroa
+00351 912 594 847
 




