
 

 

 

NATAÇÃO 

 
Local: TRIESTE 
Data: 16/10 (domingo) 

 
 

Art. 1º - Divisão das categorias 
 

Poderão ser inscritos até 2 atletas por prova + uma equipe para o revezamento em 

cada categoria. 
Masculino e Feminino 

16 a 30 anos,  
31 a 44 anos  
+ de 45 anos. 

Atletas de maior idade poderão descer de categoria.  
Exemplo: (quem tem acima de 45 anos pode competir na categoria até 30 anos), 

tanto nas provas individuais quanto no revezamento. 
 

Art.2º - Programação dos Jogos 
 

As provas terão início às 8h, e o aquecimento iniciará as 7:00h. A ordem das 

provas será: 
• 50m livre (masculino/feminino) Começando ás 8h com a categoria até 29 anos 

masculino e feminino; 
• 50m costas (masculino/feminino) previsão para começar ás 9h 
• 50m peito (masculino/feminino) previsão para começar ás 10h 

• 50m borboleta (masculino/feminino) previsão para começar ás 11h 
• Revesamento 4x50 masculino (masculino/feminino) previsão para começar ás 

12h 
 

Art.3º - Provas 

 
As provas para a competição serão: 

50m livre / 50m peito / 50m costas / 50m borboleta / Revezamento 4x50m livre 
 
Art.4º - Sistema de Disputa 

 
Será por tempo, se a competição contar com mais de uma bateria, o vencedor 

será o que fizer o menor tempo entre as baterias que estiver disputando.  
 
Art. 5º - Inscrição 

 
As inscrições deverão ser realizadas até dia 05 de Outubro no Hotsite da Oliviking 

 
Art. 6º - Substituições/ alterações 
 

Após o envio da ficha de inscrição não será possível realizar alteração de provas 
 

A alteração de atletas nas equipes poderá ser realizada até o início da 
competição; 



 

 

 
 

 
Art. 7º - Arbitragem 
 

 Será realizada por árbitros da FDAP (Federação de Desportos Aquáticos do 
Paraná). 

 
Art. 8º - Atrasos 
 

 Os atletas que não se apresentarem na chamada para a prova estarão 
automaticamente desclassificados.  

 
Art. 9º - Regras 

 
Serão utilizadas as regras oficias da natação, assim sendo o atleta que queimar 

estará desclassificado da prova. Com as seguintes observações: 

A virada poderá ser olímpica ou simplesmente parar e tocar obedecendo as 
seguintes regras dos estilos: 

• Peito e borboleta –  Em cada virada e na chegada da prova, o toque deve ser 

feito com as duas mãos separadas e simultaneamente, acima, abaixo ou no nível 

da água  

• Livre, costas e revezamento - Quando executar a volta, tem que haver o toque 

na parede com alguma parte do corpo na sua respectiva raia. 

 
Caso o atleta pare enquanto estiver realizando a prova, ele poderá ficar de pé 

parado e continuar a prova posteriormente nadando. Não é permitido andar dentro da 
piscina. 
 

Em exceção referente às regras oficiais é que será permitido o uso de maios com zíper. 
 

Art. 10º - Saúde e Segurança 
 

No dia da competição haverá a Ambulância da EccoSalva de Plantão no local 

 
Art. 11º - Casos Omissos 

 
• Serão decididos pela organização, sendo que todas as decisões tomadas pela 

organização do evento são soberanas. 

 


