Campeonato Santista de Natação Master
2018
Objetivo:
Incentivar e prestigiar atletas e amantes da natação a terem oportunidade de apresentar
suas habilidades em um Campeonato com três etapas, bem como incentivar a atividade física
durante toda a vida.
Nadadores a partir dos 15 anos até o limite máximo de idade inscrito em cada etapa, sempre
vinculados a Clube, Academias ou qualquer outra instituição.

Data e Local:
2ª Etapa

24/Novembro

Clube Internacional de Regatas

Provas:
200m livre feminino e masculino
100m peito feminino e masculino
50m borboleta feminino e masculino
4x50m livre misto
200m medley feminino e masculino
100m costas feminino e masculino
50m livre feminino e masculino

Regulamento:
 As provas serão regidas pelas regras da FINA.
 Os atletas serão divididos em faixas etárias de 5 em 5 anos a partir de 20 à 24 anos
(Pré máster), 25 a 29 anos, 30 a 34 anos e assim por diante, considerando a idade
que o atleta tiver em 31 de dezembro.
 Criamos a categoria 15 a 19 anos como incentivo a atletas que não tem a
oportunidade de participar de eventos oficiais.
 Todas as provas serão disputadas em séries, balizadas sempre pelas faixas etárias e
tempos encaminhados junto com a inscrição.
 O nadador deverá estar atento às chamadas das provas que irá participar, evitando
perde-la, pois não teremos rebalizamentos.
 Os revezamentos serão gratuitos e terá validade para soma de pontos para as
equipes participantes e as inscrições dos atletas devem respeitar a seguinte
somatória de idades: até 100 anos / 120 anos / 160 anos / 200 anos / 240 anos
280 anos / 320 anos.
 Todo Atleta para nadar em algum dos revezamentos terá que ter nadado uma das
provas da etapa vigente.
 Cada equipe poderá montar somente duas equipes por categoria.
 Todo atleta deverá nadar por uma equipe e tendo sempre um responsável Técnico.
 O documento de identidade sempre que for necessário será solicitado pela
organização do evento e terá que ser apresentado pelos participantes.
 Os recursos apresentados ao árbitro geral somente serão aceitos até quinze minutos
após a divulgação do resultado final e oficial da prova.
 Os casos omissos ao regulamento serão decididos pela comissão organizadora do
evento, sendo suas decisões definitivas sem direito a recursos.

Premiação
 Premiação aos três primeiros colocados de cada prova e por faixa etária.
 Premiação especial às três primeiras equipes de todos os revezamentos por faixa
etária.
 Premiação as cinco primeiras equipes na soma total de pontos das provas
individuais por etapa.
 Para efeito das premiações por equipes a contagem individual das provas e dos
revezamentos será a seguinte:
1º lugar 20 pontos/2º lugar 17 pontos/3º lugar 15 pontos/4º lugar 14 pontos/5º
lugar 13 pontos/6º lugar 12 pontos/7º lugar 11 pontos/8º lugar 10 pontos/9º lugar
9 pontos e 10º lugar 8 pontos/11º lugar 7 pontos/12º lugar 6 pontos/13º lugar 5
pontos/14º lugar 4 pontos/15º lugar 3 pontos/16º lugar 2 pontos e a partir do 17º
lugar 1 ponto.

Investimento e Inscrição
 Taxa única de R$ 70,00 podendo participar de três provas mais o revezamento,
depósito a ser efetuado em Banco.
 Equipes com inscrição única com mais de 10 atletas o custo será de R$ 60,00 por
atleta.
Prazo Final de Inscrição: 10 de Novembro de 2018
Inscrições deverão ser efetuadas via email: sempre relacionando nome, data de
nascimento, provas c/ seus respectivos tempos e nome da equipe participante.
Equipes maiores podem efetuar uma única relação com todos os atletas.
Anexar também o recibo de depósito.
Carlos Augusto Carvalho – “CARLÃO”
Email: natacaosantos@gmail.com
Fone: 013-99727-4156

Banco Itaú - AG: 0268 C/C: 71590-1
Nome: Maria Beatriz Carvalho
Bradesco – AG: 7740 C/C: 30516-2
Nome: Carlos Augusto de Carvalho

Organização e Realização
Carlos Augusto Carvalho – “CARLÃO”
Email: natacaosantos@gmail.com
Tel: 13-99727-4156

Campeonato Santista de Natação Master
2018 – Dia 24 de Novembro
Ficha de Inscrição – Copa Vermelhinha
Prazo final: 10 de novembro – R$ 70,00

Nome _______________________________________________data de nascimento:____/____/____
Endereço:_________________________________________________________________________________
CEP:_________________ Celular __________________ email:___________________________________

Provas:
______________________________ tempo:________________________
_______________________________tempo:________________________
_______________________________tempo:________________________

Nome da Equipe:___________________________________________
Declaro para os devidos fins que isento os organizadores, promotores e
patrocinadores da 2ª Etapa do Campeonato Santista de Natação Master 2018
de qualquer responsabilidade por acidente que possa acontecer durante o
evento.
Atesto ainda que estou em plena condição física para participar das provas
inscritas e que tenho saúde compatível com o esforço que irei submeter.

Santos ______/_______________________/ 2018

_________________________________________________

