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CAPÍTULO ÚNICO  

Da Competição  
  

Art. 1º – O Campeonato Paranaense Escolar - Seletiva Estadual Gymnasíade Escolar 2022 na 
modalidade Natação será regida pelas regras da Federação Internacional de Natação – FINA e o que 
dispuser neste regulamento.  

Parágrafo único: A competição de natação será exclusiva para estudantes/atletas nascidos 
nos anos 2004, 2005 e 2006.  

Art. 2º – No que tange as Inscrições, não há limite de inscrições por Instituições de Ensino, mas cada 
estudante/atleta poderá participar de até 3 (três) provas individuais, sendo no máximo 2 provas por 
etapa. É obrigatória a presença de um Professor ou Técnico responsável.   
Art. 3º – Somente poderão participar da competição alunos devidamente matriculados em curso 
regular de ensino fundamental e médio, em uma única Instituição de Ensino, até 14/02/2021. 

Parágrafo único: A qualquer momento a FDE-PR, reserva-se no direito de solicitar a 
Instituição de Ensino as informações referentes ao Aluno/atleta inscrito na competição. 
Qualquer irregularidade verificada com os dados do inscrito, acarretará na eliminação do 
aluno/atleta irregular e/ou da equipe infratora, a perda de todos os resultados.  

Art. 4º – As inscrições deverão ser feitas através do site www.fdepr.com/2022, clicando no botão 
específico da competição de natação. 

Parágrafo Primeiro: Todos os dados deverão ser preenchidos no formulário de inscrição. A 
responsabilidade sobre o preenchimento correto dos dados é de responsabilidade do 
participante. 
 Parágrafo Segundo: Após o envio do formulário serão verificadas as informações por uma 
equipe da FDE-PR, a qual enviará um email de confirmação dos dados. 
Parágrafo Terceiro: Conforme Nota Oficial 03/2021, para a participação do Campeonato 
Paranaense Escolar – Seletiva Estadual para a Gymnasíade, Alunos/Atletas e Professores, com 
vínculo em Instituições de Ensino Públicas, estarão isentos de taxa de filiação. Alunos/Atletas 
e Professores com vínculo em Instituições de Ensino Particulares, estão sujeitos à uma taxa de 
filiação junto a FDE-PR no valor de R$60,00(sessenta reais). Este valor deverá ser depositado 
na conta da FDE-PR. (Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 3273-5, Conta Corrente 
85.000-4, CNPJ 04.161.224/0001-36, pode ser feito PIX através do número do CNPJ). O 
comprovante deverá ser enviado por email antes do término das inscrições. 

Art. 5º – Os Professores das equipes deverão entregar a equipe de credenciamento da FDE-PR, até 
30 (trinta) minutos antes do horário previsto para início da competição, toda a documentação dos 
Inscritos.  

Parágrafo Primeiro: A documentação a ser apresentada pelos alunos/atletas será: 
Documento oficial, original com foto (RG, Carteira de Trabalho, Passaporte), Comprovante de 
Matrícula do ano de 2022, Atestado Médico, Comprovante de Filiação (para alunos/atletas de 
Instituições de Ensino Privadas) e Comprovante de Vacinação (conforme calendário estipulado 
para sua faixa etária). 
 Parágrafo Segundo: A documentação a ser apresentada pelos professores será: 
Documento oficial, original com foto (RG, Carteira de Trabalho, Passaporte), Cédual de 
Identidade profissional CREF (dentro da validade), Atestado Médico, Comprovante de Filiação 
(para professores de Instituições de Ensino Privadas) e Comprovante de Vacinação (conforme 
calendário estipulado para sua faixa etária). 
 

Art. 6º – O formato da competição seguirá os seguintes padrões: Balizamento = classe exclusiva – 
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2004/2005/2006  e Resultados = classe exclusiva – 2004/2005/2006. 
 
Programação Horária 

 
 

PROGRAMA DE PROVAS 
 

 

PROVA        1ª ETAPA - MANHÃ 

1 100 LIVRE FEMININO 

2 100 LIVRE MASCULINO 

3 200 PEITO FEMININO 

4 200 PEITO MASCULINO 

5 50 BORBOLETA FEMININO 

6 50 BORBOLETA MASCULINO 

7 100 COSTAS FEMININO 

8 100 COSTAS MASCULINO 

9 50 PEITO FEMIININO 

10 50 PEITO MASCULINO 

11 200 BORBOLETA FEMININO 

12 200 BORBOLETA MASCULINO 

13 400 LIVRE FEMININO 

14 400 LIVRE MASCULINO 

15 200 MEDLEY FEMININO 

16 200 MEDLEY MASCULINO 
 

 

PROVA 2ª ETAPA - TARDE 

 15 50 LIVRE FEMININO 

16 50 LIVRE MASCULINO 

17 200 COSTAS FEMININO 

18 200 COSTAS MASCULINO 

19 50 BORBOLETA FEMININO 

20 50 BORBOLETA MASCULINO 

21 100 PEITO FEMININO 

22 100 PEITO MASCULINO 

23 200 LIVRE FEMININO 

24 200 LIVRE MASCULINO 

25 100 BORBOLETA FEMININO 

26 100 BORBOLETA MASCULINO 

27 400 MEDLEY FEMININO 

28 400 MEDLEY MASCULINO 
 

 
Art. 7º – As IE deverão encaminhar as inscrições no mapa de inscrição próprio do evento, devendo 
inserir o tempo de balizamento no ato da inscrição abaixo do descritivo da prova. Caso não insira, 
o(a) estudante/atleta será balizado sem tempo. Tal envio só poderá ser aceito no ato da inscrição. 
 
Art. 8º – O balizamento, bem como as demais especificações técnicas serão passadas na ocasião do 
Congresso Técnico. Caso seja necessário durante a competição, será dado intervalo entre as provas, 
ou as provas serão com horário marcado. 

Art. 9º – Serão Premiados com medalhas os alunos/atletas que se classificarem em 1º, 2º e 3º lugares 
nas provas individuais. 

Art. 10º – Critérios para convocação da Delegação Paranaense na modalidade de Natação: 
Quantidade máxima de atletas que podem formar a SELEÇÃO PARANAENSE: 12 atletas feminino e 12 
atletas masculino. Poderão ser inscritos 2 atletas/prova.  
Estarão classificados para a 1ª VAGA de cada prova os atletas que ficarem em 1º LUGAR na SELETIVA 
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em cada prova, por gênero, bem como que estejam entre os 12 melhores I.T. (Índice Técnico) entre as 
15 provas disputadas, conforme programa de provas.  
A 1ª VAGA das 3 provas cujos atletas ficaram em 13º, 14º e 15º lugares no I.T., serão preenchidas 
obrigatoriamente por 3 atletas que foram classificados entre os 12 melhores I.T. na SELETIVA, 
considerando o MELHOR ÍNDICE TÉCNICO na respectiva prova.  
A 2ª VAGA de cada prova será preenchida pelo atleta com MELHOR ÍNDICE TÉCNICO na respectiva 
prova, dentre os atletas que se classificaram em 1º lugar em alguma das provas do programa e que 
ficaram entre os 12 melhores I.T., considerando a data final da Seletiva como limite para tal avaliação. 
Uma vez que o atleta esteja classificado, conforme os critérios, para 3 provas, atingindo o limite do 
regulamento, as provas remanescentes terão suas vagas preenchidas pelos atletas disponíveis, sempre 
obedecendo o MELHOR ÍNDICE TÉCNICO.  
Na impossibilidade de realização da SELETIVA PARANAENSE, a classificação da 1ª VAGA em cada prova 
se dará pelo MELHOR ÍNDICE TÉCNICO de cada prova até 31/12/2021, considerando os atletas dos 
anos de 2004, 2005 e 2006, em piscina de 50 metros. Neste caso, permanece o mesmo critério acima 
descrito para a 2ª VAGA.  Qualquer desistência de atleta deverá ser informada à FDE-PR até dia 
21/02/21. A convocação dos atletas selecionados será divulgada até dia 22/02/22.  
  
CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DE TÉCNICOS 1. Quantidade de Técnicos:  Feminino = 1 Técnico e 
Masculino = 1 Técnico  
Critério para escolha do TÉCNICO FEMININO  
Quem tiver o maior número de atletas feminino entre as 12 convocadas.  
Se houver empate, terá preferência o Técnico que tiver a atleta com melhor I.T.  
Critério para escolha do TÉCNICO MASCULINO  
Quem tiver o maior número de atletas masculino entre os 12 convocados.  
Se houver empate, terá preferência o Técnico que tiver o atleta com melhor I.T. 
 

Art. 11 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê Organizador da Seletiva, 
juntamente com o Departamento Técnico da FDE-PR. 


