
 
 

 

Regulamento Específico de Natação       

 

Art. 1º   O evento atende exclusivamente aos alunos do setor formativo de 

Escolas de Esportes. 

  

Art.2º  As provas da modalidade serão disputadas conforme quadro abaixo, 

levando-se em consideração a idade do aluno no dia do evento: 

  

 

Categoria 

 

Prova 

 

Descrição 

 

Idade 

 

Sexo 

“A” 1 
25 mt – 12,5 mt crawl , 12,5 

costas ou perna de costas 
6 a 8 anos F 

“B” 2 
25 mt – 12,5 mt crawl , 12,5 

costas ou perna de costas 
6 a 8 anos M 

“C” 3 
25 mt crawl 

 25 mt costas 
6 a 10 anos 

F 

“D” 4 
25 mts crawl 
 25 mt costas 

6 a 10 anos 
M 

“E” 5 
50 mt crawl + 25 mt costas  + 25 

mt peito 
7 a 11 anos 

F 

“F” 6 
50 mt crawl + 25 mt costas  + 25 

mt peito 
7 a 11 anos 

M 

“G” 7 50 mt crawl com virada (tempo) 7 a 13 anos F 

“H” 8 50 mt crawl com virada (tempo) 7 a 13 anos M 

   

Art. 3º Cada entidade poderá inscrever até 20 (vinte) alunos no total, 

não existindo limite de alunos por prova. Cada aluno só poderá 

competir na prova de sua idade e poderá participar apenas de 1 

(uma) categoria.  

 

Art. 4º A entidade promotora do evento terá número ilimitado de participantes 

 

Art. 5º   As fichas de inscrições dos participantes deverão ser entregues 

até o dia 06/09/2018 (5ª-feira), via e-mail:  
antonioava.esportes@clubepaineiras.com.br 

   

Art. 6º No dia do evento os age group, deverão estar preenchidos com o 

nome dos participantes, o número da prova, idade e a entidade 

que ele representa. 

 

Artº 7º  Antes de iniciar as provas, serão desenvolvidas atividades lúdicas de 

cooperação, de forma a estimular integração social entre os clubes 

participantes. Logo após cada série, haverá atividades lúdicas aquáticas 

(opcional). 

 

Art. 8º   A premiação acontecerá para todos os participantes.  

 

Art. 9º    As saídas das provas serão feitas por dois comandos: 

 

 Primeiro comando:  “aos seus lugares” 

 Segundo comando: Apito curto para início da prova 

 

 



 
 

 

  Obs.: Se houver saída falsa de forma discrepante, a serie será realizada 

novamente. 

  

Art. 10º   Não haverá cronometragem de tempos, nas provas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

tendo como integração e o estímulo a pratica da natação.  

As provas de 1 a 6 consistirão apenas em uma demonstração dos nados 

e estimulo a prática da natação. 

Nas provas 7 e 8 haverá cronometragem de tempo, de forma a 

estimular a criança competir com ela mesma. 

O tempo será entregue aos participantes, após a realização das provas, 

através dos cartões age-group. 

 

Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 

Regulamento Geral. 


