
 

 

II TORNEIO INTERNO DE NATAÇÃO AABB ARAPIRACA 

REGULAMENTO 

 

DA FINALIDADE: 

Art. 1º. O II TORNEIO INTERNO DE NATAÇÃO AABB ARAPIRACA tem por finalidade incentivar o 

associado à prática da natação no clube, promovendo a integração entre os alunos da natação, seus 

familiares e associados. 

 

DA ORGANIZAÇÃO:  

Art. 2º. O II TORNEIO INTERNO DE NATAÇÃO AABB ARAPIRACA será realizado pela AABB Arapiraca, 

através do seu Departamento de Esportes. 

Art. 3º. A comissão organizadora contará com o apoio de dois (2) coordenadores, quatro (4) 

cronometristas, dois (2) mesários, um (1) juiz partida e um (1) juiz geral. 

 

DAS INSCRIÇÕES:  

Art. 4º. Poderão ser inscritos somente associados da AABB Arapiraca, a partir de 6 anos de idade.   

Art. 5º. As inscrições deverão ser feitas no período de 20 de novembro a 14 de dezembro de 2018, 

com os professores de natação da AABB Arapiraca.  

Art. 6º. Serão permitidas inscrições por atleta em até duas provas. 

Art. 7º. Os inscritos deverão preencher e assinar termo de participação do II Torneio Interno de 

Natação AABB Arapiraca. 

 

DAS COMPETIÇÕES:  

Art. 8º. As provas serão disputadas nas seguintes categorias:  

a- Baby - Iniciação (6, 7 e 8 anos) 

b- Peninha - pré-mirim (9 e 10 anos)  

c- Mirim - Paty I-II (11 e 12 anos) 

d- Infantil (13 e 14 anos) 

e- Infanto (15 e 16 anos) 

f- Juvenil (17, 18 e 19 anos) 

g- Adulto (20 a 29 anos) 

h- Sênior (30 a 39 anos) 

i- Master I (40 a 49 anos) 

j- Master II (50 a 59 anos) 

k- Master III (60 anos acima) 
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Art. 9º. As provas serão disputadas pelos gêneros masculino e feminino, sendo: 25 m livre e 50 m 

livre, nado crawl; e 25 m, nado peito. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As provas de nado peito poderão ser disputadas a partir da categoria Infantil. 

Art. 10º. As provas serão realizadas de forma classificatória, tendo o índice do tempo de realização 

do competidor como base para tal referência. 

Art. 11º. No início de cada prova o Juiz Geral convidará os nadadores a tomarem os seus lugares de 

partida, a se posicionarem (ao comando “às suas marcas” os atletas devem colocar-se 

imediatamente na posição de partida, com pelos menos um pé na parte dianteira da borda), e sinal 

de partida (quando todos os nadadores estiverem imóveis). 

Art. 12º. O atleta deve saltar somente ao sinal de partida. 

Art. 13º. O competidor deve nadar a distância total para se classificar. 

Art. 14º. O nadador deve permanecer e terminar a prova na mesma raia onde começou. 

Art. 15º. Em todas as provas, o nadador deve fazer contato físico com qualquer parte do corpo na 

borda, na virada. A virada deve ser feita contra a borda da piscina e não é permitido andar ou tomar 

impulso no fundo da piscina. 

Art. 16º. Em cada categoria, as provas que não contarem com um mínimo de 04 (quatro) alunos 

inscritos poderão ser agrupados com outras categorias, porém a premiação será separada. 

Art. 17º. A sequência da realização da competição será a seguinte: 25m nado crawl masculino, 25m 

nado crawl feminino, 50m nado crawl masculino, 50m nado crawl feminino, 25m nado peito 

masculino, 25m nado peito feminino, considerando cada categoria. 

Art. 18º. Todos os atletas deverão usar traje de banho. O uso de touca e óculos não é obrigatório. 

Equipamentos de flutuação poderão ser utilizados nas categorias Baby e Iniciação. 

Art. 19º. Em caso de empate na contagem de pontos na classificação final, os dois nadadores 

receberão medalha de ouro.  

 

DAS PREMIAÇÕES:  

Art. 20º. Em cada prova serão oferecidas medalhas aos competidores classificados em 1º, 2º e 3º 

lugares, respectivamente. Receberão medalha todos os participantes nas categorias Baby e 

Iniciação. 

Art. 21º. As premiações para as faixas etárias menores (Baby, Iniciação, Peninha e Pré-mirim, Mirim 

e Paty I-II) poderão ocorrer simultaneamente as demais provas. 

Art. 22º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do evento. 
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