
CIRCUITO REGIONAL DE NATAÇÃO - PISCINA                         
Regulamento 2019 

01  -   OBJETIVO  

     O Circuito  Região dos Lagos - 2019, tem por objetivo  principal o desenvolvimento da Natação em todos os 
municípios da Região dos Lagos e convidados  do Estado do Rio de Janeiro; promovendo e incentivando o 
intercambio sócio/esportivo/cultural entre os participantes; dentro dos padrões modernos que este  esporte vem 
apresentando e, será disputado de acordo com este regulamento.    

02  -  DA PARTICIPAÇÃO                                                                                                      

     Poderão participar clubes, academias, escolas, associações, portadores de deficiência e outras agremiações; 
convidados de outras regiões, desde que, tenham suas inscrições aprovadas pelos organizadores e comissão 
técnica (CT). 

03  -  DAS ETAPAS 

     As mesmas serão realizadas sempre aos sábados e/ou domingos; através das agremiações que se candidatarem 
em tempo hábil e aprovado pela comissão técnica (CT). Cada etapa será dividida em dois períodos:                                          
Manhã >   Categorias Pré-Mirim, Mirim, Mirim I/II e Petiz I/II - aquecimento de 08:00 as 09:00 horas; Tarde> 
Infantil I/II,  Juvenil I/II, Junior, Sênior e Master. - aquecimento previsto para inicio às 12 h, ou logo após o 
término do 1º período.                                                                                                                                                                            . 
A etapa poderá ser corrida (sem intervalo), conforme aprovação da comissão técnica / organização. 

04   - DAS CLASSES    

CLASSE NASCIMENTO SEXO 

Pré-Mirim atletas nascidos em 2012... Fem / Masc 

Mirim atletas nascidos em 2011 Fem / Masc 

Mirim I atletas nascidos em 2010 Fem / Masc 

Mirim II atletas nascidos em 2009 Fem / Masc 

Petiz I atletas nascidos em 2008 Fem / Masc 

Petiz II atletas nascidos em 2007 Fem / Masc 

Infantil I atletas nascidos em 2006 Fem / Masc 

Infantil II atletas nascidos em 2005 Fem / Masc 

Juvenil I atletas nascidos em 2004 Fem / Masc 

Juvenil II atletas nascidos em 2003 Fem / Masc 

Junior atletas nascidos em 2002 / 2001 / 2000 Fem / Masc 

Senior  -     20+ atletas nascidos 1999/ 1998 / 1997 / 1996 / 1995 Fem / Masc 

Master I –   25+ atletas nascidos 1994/93/92/91/90/89/88/87/86/85 Fem / Masc 

Master II –  35+ atletas nascidos 1984/83/82/81/80/79/78/77/76/75 Fem / Masc 

Master III – 45+ atletas nascidos 1974/73/72/71/70/69/68/67/66/65 Fem / Masc 

Master IV – 55+ Atletas nascidos 1964/63/62/61/60/59/58/57/56/55 Fem / Masc 

Master V –  65+ Atletas nascidos 1954/53/52/51/50/49/48/47/46/45... Fem / Masc 

05 - As classes de Pré-Mirim e Mirim só poderão participar nas distancias de 25m + revezamento 4 x 25 metros 
unificado.   

06 -  As provas serão disputadas conforme  quadro acima, sendo o balizamento das classes Pré/Mirim  a Juvenil 
II, unificado nas classes I e II ,  porém com  premiação e pontuação em separado.  



   6.1 – Idem; as classes Junior / Sênior e Master. 

07 -  Nas provas  de revezamento, não haverá separação de classe, podendo ser escalado atletas da classe I / II ; 
Pré-Mirim / Mirim,  Junior / Sênior  e  Master.  

  7.1 - O revezamento misto, será composto por 02 atletas Fem e 02 atletas Masc, sendo a ordem de nado 
liberado  e  determinado pelo(s)  técnico(s). 

  7.2 – As provas de Revezamentos seguirão uma alternância a cada etapa, obedecendo  a seguinte ordem:                            
         Revez. Nado Livre Misto – Revez. Nado Livre Fem/Masc -  Revez. Nado Estilos Fem/Masc - Revez. Nado Estilos Misto. 

08 -  Em todas as etapas é obrigatório a prova de Nado Livre, nas distâncias de  25m ( Pré-Mirim / Mirim )  e  50m  
(demais categorias). Outras provas e distancias, serão de acordo com a comissão técnica (CT). 

 8.1 – Provas categoria absoluto - a partir do Infantil I até o Masters -  durante as etapas poderão ser incluídas 
as seguintes provas: 200m N. Livre, 400m N. Livre, 800m N. Livre  e 1.500m N. Livre. Premiação para os 3 
primeiros colocados Fem e Masc, porém, sem pontuação para o ranking.  

09 - DAS INSCRIÇÕES  

    9.1 - Para participar do Circuito Regional de Piscina/2018,  todas as agremiações, deverão enviar a FABERJ via 
email (faleconosco@faberj.org.br  / dejamo@oi.com.br) ou entregar pessoalmente,  Ficha  Individual e/ou 
Ficha de Transferência (vide anexo) dos seus atletas, assinada pelo responsável e acompanhada de xerox da 
certidão de nascimento, para  matricula e cadastramento.  

    9.2 - Ainda que relacionado no mapa de inscrição e balizado no programa de provas, o atleta deverá sempre que 
solicitado pelo árbitro geral da competição ou pelo banco de controle, apresentar documento que comprove a 
sua identidade. 

    9.3 - Não haverá limites de inscrições de atletas por prova individual. 

    9.4 - Cada atleta poderá ser inscrito, no máximo em 3 (três) provas, duas individuais, mais o  revezamento ou a 
critério da comissão técnica (CT). 

   9.5 – Os atletas Portadores de Deficiência nadarão normalmente dentro de sua classe/categoria, porém, com  
premiação em separado. 

    9.6 - Cada agremiação poderá inscrever 1 (uma) equipe de revezamento,  em cada classe unificada I e II; idem, 
ao Pré-Mirim / Mirim, Junior / Sênior e Master;        

    9.7 - Será cobrado das entidades participantes, a taxa de R$ 30,00 (trinta reais),  referente a inscrição de cada 
atleta, independentemente do número de provas;  valor que deverá ser pago com antecedência; 

10 - DA CONTAGEM DE PONTOS 

    10.1 - Para as provas individuais até a oitava colocação, já incluso a bonificação;  

Colocação        1º  2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Pontuação 10 8 7 6 5 4 3 2 

    10.2 - Para as demais colocações (do 9º em diante), cada atleta receberá um (1) ponto de bonificação. 

    10.3 -. Para as provas de revezamentos os pontos a serem atribuídos, terão valores dobrados, em relação as 
provas individuais com bonificação; 

    10.4 - Não será permitido a complementação de equipes de revezamento por atletas de outra classe, mesmo sem 
contagem de pontos ou premiação;   



    10.5 - Os atletas que mudarem de agremiação durante o campeonato,  nadarão como avulso, porém, continua 
valendo os pontos para a equipe obtidos anteriormente;  

    10.6 - Os atletas federados por agremiação da região,  poderão  participar normalmente, com direito a 
premiação e pontuação para sua equipe de origem;  

    10.7 - Os atletas federados  ou não,  por agremiação da capital e outras regiões,  poderão  participar como 
convidados, desde que, enviem oficio de liberação do clube de origem  e tenham suas inscrições aprovadas 
pelos organizadores e comissão técnica(CT); com premiação em separado  e  sem  contagem  de pontos.      

11 – Da premiação por etapa – FEMININO / MASCULINO 

    11.1 -  Nas provas individuais serão premiados com medalhas as três primeiras colocações por classe; 

    11.2 - Nas provas de revezamento, serão premiadas com medalhas, as três primeiras  equipe.        

    11.3 -  " Medalha de Participação " para  as categorias  Pré-Mirim, Mirim, Mirim I e Mirim II  nas provas de  
Nado Livre, independentemente de sua  classificação. 

    11.4 - Só serão premiados no pódio, os atletas devidamente uniformizados.    

12 - Da Premiação por etapa - AGREMIAÇÃO 

    12.l - Em cada etapa do circuito, serão premiados com troféus, as seguintes Agremiações: 

             a) Agremiação Campeã;  b) Agremiação Vice-Campeã;  c) Agremiação  3ª colocada..      

13 - DA PREMIAÇÃO FINAL  

    13.1 - Ao final de todas as etapas do campeonato, será declarado Agremiação Campeã, Agremiação Vice 
Campeã  e Agremiação 3ª colocada, as equipes que somarem o maior numero de pontos, onde receberão os 
seus troféus correspondentes;   

    13.2 - Idem, aos  três primeiros atletas colocados de cada classe, Fem/Masc. 

    13.3 – Esta premiação será feita, quando o circuito tiver 3 etapas ou mais e entregue na primeira etapa da 
temporada seguinte. 

    13.4 -  Na falta de patrocínio, as equipes continuarão com a mesma premiação e os atletas  receberão certificados 
correspondente a sua colocação. 

14 – DAS PENALIDADES 

    14.1 - As agremiações e atletas que faltarem mais de 50% (cinquenta por cento) das etapas do Circuito, estarão 
automaticamente desclassificados.     

    14.2 -  O atleta que usar de má fé as regras das provas de natação e falta de respeito ao evento,  será 
desclassificado da etapa; caso tenha aprovação da  comissão técnica(CT),  a agremiação perderá 50 pontos 
e será advertida.    

 

15 - DO CALENDÁRIO ( de responsabilidade dos clubes e organização ) 

 

 



Etapa Data Nome Piscina Cidade Provas 
          
I 

Sábado  
05 /maio 

                                             
I Troféu AQUATICA DEJAMO 

Abertura 

                
Dejamo              

25m – 6 Raias 

                               
Rio das Ostras 

Crawl/Costas/Peito          
Revez. Livre  

         
II 

      
Sábado __ 

/maio 

                                              
Troféu ESCOLA CASULO 

                   
Casulo           

25m – 4 Raias 

                   
Rio das Ostras 

 

   
Crawl/Costas/Borb          
Revez. N. Livre F/M 

       
III 

Sábado  
28/setemb         

                                              
II Troféu AQUATICA DEJAMO 

                       
Dejamo              

25m – 6 Raias 

                    
Rio das Ostras 

Crawl / Peito  
Medley          

Revez. Livre Misto 

    IV      

 16 - DA ARBITRAGEM - 16.1 - Após ter sido anunciado o resultado de uma prova, os diretores ou técnicos das 
entidades, devidamente e previamente credenciados, poderão se for o caso, solicitar ao Árbitro Geral revisão das 
papeletas e demais súmulas da prova para terem condições de formular possível protesto por escrito; 

    16.2 - Não será permitido a permanência de qualquer pessoa, diretores, professores ou técnicos de  entidades, 
na mesa de controle durante o desenvolvimento das competições; somente os árbitros autorizados. 

17 - DISPOSIÇÃO FINAL-      O presente regulamento será sempre ajustado para melhor, mesmo durante a 
temporada. Neste caso, sendo dada ciência a todos participantes. Os casos não previstos neste regulamento, serão 
estudados pela comissão (CT)  e submetidos a apreciação FABERJ.  

13 - ANEXO - Ficha  

AGUAS ABERTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FABERJ                                    
Circuito Regional de Natação em Piscina 

FICHA CADASTRAL  –  Registro: FABERJ Nº _______________ FARJ  Nº ________________ 

Nome: ____________________________________________ Sexo: F/M  (     )   Nasc: ______/_________/_______ 

End.:__________________________________________________ Nº ________ Bairro:______________________ 

Cidade:________________________ Est.: ____ CEP:  ____________-_____ Tel.: (       ) _____________________ 

C P F ________________________________________ C I __________________________ Orgão _____________ 

E-mail:________________________________________________ Clube __________________________________ 

Escola ou Trabalho: _________________________________________ Profissão___________________________ 

D E C L A R A Ç Ã O  -  Eu, abaixo assinado, declaro que disputo o  Circuito Regional Natação/Piscina 2019 ,  por livre e 
espontânea  vontade,  isentando, de qualquer  responsabilidade e acidentes que venha a sofrer, os organizadores, promotores e patrocinadores, em meu 

nome e de  meus herdeiros  ou   sucessores. Declaro estar em boas condições físicas, médicas  e estar de acordo com o regulamento da competição. 
Assumo,  quaisquer despesas médicas e hospitalar decorrente de acidentes, que, porventura venham a ocorrer durante a prova. Concordo  com a 

transferência, cancelamento e/ou adiamento da prova, caso a comissão organizadora  julgar  necessária. Autorizo a veiculação da minha imagem,   não 
tendo direito a receber qualquer renda auferida, como direitos  a televisão ou a qualquer outro tipo de transmissão, para esta  prova. 

 

_______________________, _____ /_____________/_______  -  Assinatura _____________________________________________________ 

(Esta ficha deverá estar acompanhada da xerox de certidão de nascimento e assinatura do responsável)     

 Nome do responsável: ____________________________________________Parentesco:__________________ 

 CADASTRADO EM: _________/________________/_________.  -    Visto ________________________ (Faberj) 


