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Art. 1° - A competição de natação será realizada de acordo com as regras oficiais 

da federação internacional de natação (FINA), da confederação brasileira de 

desportos aquáticos (CBDA), salvo o estabelecido neste regulamento. 

 
Art. 2° - Cada Instituição de ensino poderá inscrever 08 (oito) estudantes-atletas 

do naipe feminino, 8 (oito) estudantes-atletas do naipe masculino para cada uma 

das idades. 

 
Art. 3° - Cada Instituição de ensino só poderá participar, com no máximo, 02 (dois) 

estudantes-atletas por prova e uma (1) equipe no revezamento. 

 
§1° - No caso de haver a inscrição de 3 (três) nadadores ou mais nadadores por 

prova, considera-se-á a inscrição dos 2 (dois) primeiros, respeitando-se a ordem 

de inscrição de cima para baixo, cortando-se os demais estudantes-atletas. 

 

§2° - Nas provas de revezamento, cada Instituição de Ensino poderá participar 

somente com uma equipe. 

 
Art. 4° - Cada estudante-atleta poderá participar de, no máximo, 4 (quatro) provas 

individuais e os revezamentos, sendo no máximo 2 (duas) provas individuais por 

etapa.  

 
§1° - Caso seja efetuada de forma incorreta a inscrição de um estudante-atleta 

em mais de 4 (quatro) provas individuais, o estudante-atleta será cortado das 

demais provas em que foi inscrito, devendo seguir a ordem do programa de provas 

para o corte. Caso o estudante-atleta seja inscrito em mais de 2 (duas) provas em 

uma mesma etapa, será cortado da 3ª (terceira) prova, seguindo a ordem do 

programa. 

 
§2° - O estudante-atleta só poderá competir nas provas nas quais foi inscrito. 
 
Art. 5° - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para os 

representantes, será realizada em data e local previamente estabelecidos pela 

comissão organizadora. 

 
Art. 6° - Os representantes de cada Instituição de ensino deverão pegar as suas 

fichas de revezamento na mesa de controle no início do aquecimento de cada 

etapa, preencher e entregar devidamente preenchida com o código do atleta, 

nome e sobrenome até o final do aquecimento. 

 
Art.7° - O prazo final para alteração do “start list” dos estudantes-atletas por prova 

será de acordo com os prazos de substituições e alterações estabelecidas do 

regulamento geral do evento. 

 

Art. 8° - Após a reunião técnica será distribuído o “start list” definitivo por prova, 

por meio de boletim oficial. 
 



 

 

 §1° - Após o prazo limite que consta do Regulamento Geral do evento, a única 

alteração permitida será o cancelamento de participação do atleta em qualquer 

prova, este cancelamento deverá ser realizado na reunião técnica da modalidade. 

 
Art. 9° - Quando o estudante-atleta não comparecer a uma prova, ficará impedido 

de competir nas outras provas da mesma etapa/período, inclusive no 

revezamento. 

 
Art. 10° - O estudante-atleta deverá comparecer ao local de competição com 

antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, 

antes do início de cada prova, deverá apresentar sua credencial à equipe de 

arbitragem. 

 

Art. 11 - Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na 

competição e categorias deverá obedecer ao Regulamento Geral. 

 

Art. 12 - É opcional constar nos uniformes de competições (sungas, maiôs e 

toucas) o nome da instituição de ensino, cidade e sigla da unidade da federação. 

 
Art. 13 - A competição de natação será realizada em piscina semiolímpica (25 

metros) e a temperatura da água deverá estar entre os 25 e 28 graus. 

 
Art. 14 - A competição será realizada em (01) um dia, em final direta sendo 

realizada em duas etapas, manhã e tarde, as duas categorias (12 a 14 e 15 a 17).  

Art. 15 - As provas realizadas no programa serão: 

Para as idades de 12 a 14 e 15 a 17 anos: 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

Borboleta, costas e 

peito 
50 e 100 metros 50 e 100 metros 

Livre 50 100 e 400 metros. 50 100 e 400 metros. 

Medley 200 metros 200 metros 

 
Revezamentos 

4x50 metros livre 4x50 metros livre 

4x50 metros medley 4x50 metros medley 

Revezamento  4x50 metros livre misto 

 
Art. 16 - O revezamento 4x50 metros medley misto, deverá ser composto por 2 

(dois) estudantes-atletas do naipe feminino e 2 (dois) estudantes-atletas do naipe 

masculino. A ordem dos nadadores será de livre escolha dos 

professores/técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 17 - Os balizamentos das séries eliminatórias de cada prova serão feitos de 

acordo com os tempos informados pelos representantes de cada Instituição de  



 

 

Ensino, que devem constar no mapa de inscrição oficial da competição. Caso não 

seja informado o tempo do estudante-atleta em sua prova, o mesmo será balizado 

nas primeiras séries sem tempo. Os balizamentos das provas finais serão 

elaborados de acordo com os tempos obtidos pelos estudantes-atletas nas séries 

eliminatórias das suas provas. 
Art. 18 - Será concedida a seguinte pontuação por prova: 

 

Pontuação 

1º Lugar 13 pontos 

2º Lugar 9 pontos 

3º Lugar 7 pontos 

4º Lugar 5 pontos 

5º Lugar 4 pontos 

6º Lugar 3 pontos 

7º Lugar 2 pontos 

8º Lugar 1 ponto 

 
Art. 19 - Nas provas de revezamento, a pontuação será dobrada. 

 
Parágrafo único - Em caso de empate na pontuação das equipes, os critérios de 

desempate devem respeitar a seguinte ordem: 

a) Maior número de primeiros lugares; 

b) Maior número de segundos lugares; 

c) Maior número de terceiros lugares; 

d) Maior número de quartos lugares e assim por diante; 

e) Maior número de estudantes-atletas participantes na modalidade e naipe; 

f) Sorteio. 

 

Art. 20 - Serão convocados os estudantes-atletas conforme critérios abaixo:  

I. A(o) campeã(o) e vice campeã(o) da prova de 50m Livre; 

II. A(o) campeã(o) das provas de 100m Livre, 400m Livre, 100m Costas, 100m 

Peito, 100m Borboleta e 200m Medley; 

III. Caso um mesmo atleta conquiste mais de uma vaga, serão convocados os 

atletas 2º colocados, de melhor índice técnico, das provas em que o mesmo 

atleta foi vencedor; 

IV. Caso não haja atletas classificados nas provas de 100m costas, 100m peito 

e 100m borboleta, será convocado o atleta vencedor da prova de 50m do 

respectivo estilo, caso este atleta já tenha obtido vaga em outra prova, será 

convocado o terceiro colocado e assim sucessivamente; 

V. Não havendo atleta classificado na prova de 400m livre, será convocado o 

atleta segundo colocado na prova de 100m livre, caso este atleta já tenha 

obtido vaga em outra prova, será convocado o terceiro colocado e assim 

sucessivamente. 

VI. Não havendo atleta classificado na prova de 200m medley, será convocado 

o segundo colocado, de melhor índice técnico, das provas de 100m Costas,  



 

 

 

VII. Peito e Borboleta. 

VIII. O Comitê Geral convocará dois técnicos para compor a comissão técnica 

da delegação. 

Art. 21 - 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 

alterações de provas dos alunos-atletas inscritos. 

 
Art. 22 - Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na 

competição e provas, deverá obedecer o regulamento geral. O aluno-atleta 

substituto entrará no balizamento, na ou nas mesmas provas do aluno-atleta 

substituído e nas mesmas séries e raias. 

 

Art. 23 - Os programas de provas das competições serão disputados conforme a 

seguir: 

 

 

  1ª 
etapa 

- Manhã  

Prova 
nº 

Distância Estilo Sexo Idad
e 

01 100 borboleta fem 12 a 14 anos 

02 100 borboleta fem 15 a 17 anos 

03 100 borboleta mas 12 a 14 anos 

04 100 borboleta mas 15 a 17 anos 

05 100 costas fem 12 a 14 anos 

06 100 costas fem 15 a 17 anos 

07 100 costas mas 12 a 14 anos 

08 100 costas mas 15 a 17 anos 

09 100 Peito fem 12 a 14 anos 

10 100 Peito fem 15 a 17 anos 

11 100 Peito mas 12 a 14 anos 

12 100 Peito mas 15 a 17 anos 

13 400 Livre fem 12 a 14 anos 

14 400 Livre fem 15 a 17 anos 

15 400 Livre mas 12 a 14 anos 

16 400 livre mas 15 a 17 anos 

17 4x50 livre fem 12 a 14 anos 

18            
4x50 

livre fem 15 a 17 anos 

19 4x50 livre mas 12 a 14 anos 

20              
4x50 

livre mas 15 a 17 anos 



 

21 200 medley fem 12 a 14 anos 

22 200 medley fem 15 a 17 anos 

23 200 medley mas 12 a 14 anos 

24 200 medley mas 15 a 17 anos 

  2ª 
etapa 

- tarde  

Prova 
nº 

Distância Estilo Sexo Idade 

25 100 livre fem 12 a 14 anos 

26 100 livre fem 15 a 17 anos 

27 100 livre mas 12 a 14 anos 

28 100 livre mas 15 a 17 anos 

29 50 borboleta fem 12 a 14 anos 

30 50 borboleta fem 15 a 17 anos 

31 50 borboleta mas 12 a 14 anos 

32 50 borboleta mas 15 a 17 anos 

33 50 livre fem 12 a 14 anos 

34 50 livre fem 15 a 17 anos 

35 50 livre mas 12 a 14 anos 

36 50 livre mas 15 a 17anos 

37 50 peito fem 12 a 14 anos 

38 50 peito fem 15 a 17 anos 

39 50 peito mas 12 a 14 anos 

40 50 peito mas 15 a 17 anos 

41 50 costas fem 12 a 14 anos 

42 50 costas fem 15 a 17 anos 

43 50 costas mas 12 a 14 anos 

44 50 costas mas 15 a 17 anos 

45 4x50 medley fem 12 a 14 anos 

46 4x50 medley fem 15 a 17 anos 

47 4x50 medley mas 12 a 14 anos 

48 4x50 medley mas 15 a 17 anos 

49 4x50 medley misto 12 a 14 anos 

50 4x50 medley misto 15 a 17 anos 



 

 
 
Art. 24 - De acordo com o disposto no Regulamento Geral, serão premiados com 

troféus os 1º, 2º e 3º lugares por equipe e medalhas aos professores/técnicos. 

Serão concedidas medalhas de 1º, 2º e 3º lugares aos estudantes-atletas nas 

provas individuais. 

 

Art. 25 - No que se refere à premiação com troféus por equipes, será considerada 

a soma de pontos obtidos de acordo com a classificação nas provas disputadas 

pelos estudantes-atletas, conforme Art. 18. 

 

Art. 26 - A premiação ocorrerá no término das respectivas provas finais e no 

mesmo local da competição. 

 

Art. 27- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica Geral. 
 


