ANEXO I
REGULAMENTOS ESPECÍFICOS DAS MODALIDADES

NATAÇÃO
1.

A Competição de Natação será realizada de acordo com as regras oficiais da FINA,
salvo o estabelecido neste Regulamento.

2.

Cada IES poderá inscrever o quantitativo de alunos-atletas, conforme estabelece o
artigo 15 do Regulamento Geral, podendo inscrever no máximo 03(três) alunos atletas em cada prova individual e uma equipe de revezamento.

3.

Será considerado reserva, em qualquer das provas nas competições de Natação,
o(a) aluno(a)-atleta que figurar na relação nominal da modalidade, aprovada pela
Secretaria/Credenciamento.

4.

Cada aluno(a)-atleta poderá participar no máximo de 05 (cinco) provas individuais
e todos os revezamentos durante a competição.
1.1 As equipes de revezamento somente poderão ser compostas por alunos(as)atletas inscritos pela mesma IES.

5.

O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar o documento de
identificação para a arbitragem em todas as provas da competição. O atleta que
não o fizer não estará autorizado a competir.

6.

As provas programadas para os JUPS 2022 são as seguintes:
Provas da Natação
Estilos

Femininas e Masculinas

Livre

50m, 100m, 200m, 800m e 1.500m

Borboleta, Costas e Peito

50m, 100m e 200m

Medley

200m e 400m

Revezamentos

4x100m Livre, 4x100m Medley

7.

A competição de Natação será realizada em piscina de 25 (vinte e cinco) ou 50
(cinquenta) metros, com 06 (seis) ou 08 (oito) raias.

8.

Será preparado pela Coordenação de Natação o programa da competição com as
respectivas séries de cada prova, de acordo com os tempos indicados nos mapas
de inscrição feitos pelas IES.

9.

Durante uma etapa, um nadador somente poderá ser retirado de uma prova final
por motivo de enfermidade, comprovada por atestado médico, ficando estabelecido
que o(a) aluno(a)-atleta não poderá participar de nenhuma outra prova da mesma
etapa, inclusive da prova de revezamento, podendo voltar a competir nas etapas
seguintes.
9.1 No caso de a competição ser realizada em sistema de final por tempo, toda a
etapa será considerada como finais, para efeito deste artigo.

10. Os revezamentos deverão ser confirmados com a entrega da ficha de nado com os
nomes dos(as) alunos(as)-atletas e número de registro até o término do
aquecimento, antes do início das provas. Após a entrega da ficha de nado, não se
aceitará trocar a sequência ou a substituição, exceto por comprovação de atestado
médico.
11. O mapa de provas será o documento base para a elaboração do programa de
competição.
12. Tabela referente aos índices mínimos para uma pré-convocação da Delegação do
Paraná para os JUBS será a definida pela CBDU. Entretanto, a convocação para o
JUBS ficará a critério da FPDU de acordo com as possibilidades de composição da
delegação.
13. As inscrições sem os respectivos tempos de seus alunos(as)-atletas e
revezamentos serão considerados como os tempos mais lentos para efeito de
inscrição e balizamento.
14. Será realizada uma Reunião Técnica da modalidade com os representantes das
equipes participantes para tratar exclusivamente de assuntos ligados à competição,
tais como: normas gerais, cancelamento de atletas nas provas, além de outros
assuntos correlatos. Nesta reunião não serão permitidas mudanças de provas
dos(as) alunos(as)-atletas inscritos
14.1 As substituições poderão ser realizadas até 24h antes da Reunião Técnica.
15. O programa da competição será desenvolvido no máximo em 03 (três) Etapas, em
sistema de final direta, conforme programa a seguir:
15.1 Em todas as provas do programa da competição, serão considerados os
tempos fornecidos por ocasião das inscrições, sendo que as inscrições sem
os respectivos tempos serão consideradas como os tempos mais lentos para
efeito de inscrição e balizamento. A competição será final direta, sendo um
procedimento do balizamento, a última série será a mais forte, de acordo com
a regra da FINA.
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16. Serão acrescidas as pontuações obtidas pelas IES nas diversas provas, as
bonificações abaixo:
16.1 Recorde dos Jogos Universitários do Paraná - 10 pontos;
16.2 Recorde Brasileiro Universitário - 15 pontos;
16.3 Recorde Mundial Universitário - 20 pontos
16.3.1 Somente será concedida 01 (uma) bonificação por prova.
16.3.2 No caso do(s) atleta(s) estabelecer (em) mais de 01 (um) recorde
numa mesma prova, a bonificação concedida será a de maior valor.
16.3.3 A bonificação só será concedida após a homologação do resultado
(recorde), (pela coordenação da modalidade)pela Direção de Natação
da FPDU.
17. Será campeã a IES que obtiver o maior número de pontos, separadamente para o
feminino e para o masculino. A classificação por IES será computada, conforme a
tabela a seguir:
CLASSIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO

1º lugar

13 pontos

5º lugar

04 pontos

2º lugar

09 pontos

6º lugar

03 pontos

3º lugar

06 pontos

7º lugar

02 pontos

4º lugar

05 pontos

8º lugar

01 ponto

17.1 As provas de Revezamento terão a contagem dobrada;
17.2 Em caso de empate na contagem de pontos na classificação final, será
considerado o maior número de primeiros lugares, persistindo o empate,
maior número de segundo lugares e assim sucessivamente até que se
obtenha o desempate.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral / Comitê Organizador
Estadual no evento.

3

