ASSOCIAÇÃO MASTERS PARANÁ DE NATAÇÃO
CNPJ: 81.915.084/0001-95
Rua Marcilio DIas, 158 – Centro
CEP: 88380-000 Balneário Piçarras – Santa Catarina Fone: (47) 3345-1032
website: www.mastersparana.com.br | e-mail: comprovante@mastersparana.com.br

MARATONA AQUÁTICA=REVEZA 10 X 800 M.
MASTERS PR/SC = NATAÇÃO
DATA:- 12 DE DEZEMBRO DE 2021
LOCAL DO EVENTO:- LAGO ITAIPU / FOZ DO IGUAÇU / PR

REGULAMENTO
1. REALIZAÇÃO
1.1

A MARATONA AQUÁTICA MASTERS PR/SC – REVEZA 10 X 800 M. será
realizada no dia 12/12/2021 (domingo) no Lago de Itaipu em Foz do
Iguaçu.

1.2

O evento acontecerá no Lago ITAIPU, Iate Clube.

1.3

Aquecimento ás 07:30 h e início da prova ás 08:30 h.

1.4

Cada Equipe será composta com a inscrição de 10 atletas, com um
único nome de equipe e não é permitido registrar 2 (duas) ou mais
equipes com mesmo nome.

1.5

É permitido a cada equipe que até 2 (dois) atletas possam nadar 2
(duas) vezes, desde que estejam registrados na ficha de inscrição.

1.6

O técnico pode substituir até 2 atletas em sua equipe, e seus nomes
devem

constar

na

ficha

de

inscrição

com

suas

respectivas

assinaturas. É permitido realizar esta substituição até as 08:00 h do
dia do evento.
1.7

A composição das equipes (10 atletas) é responsabilidade do Técnico
e ele poderá executa-la de acordo com seus critérios (sexo, idade,
outros).

1.8

É permitido inscrever até 2 (duas) equipes destinadas a Paratletas.

1.9

Lembramos que por se tratar de evento em águas abertas, o mesmo
estará sujeito a variações climáticas, chuva, sol, ventos, etc. o que
permite alterar o trajeto de forma parcial ou total bem como do
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cancelamento da prova, por motivos de força maior de forma a
garantir a integridade e segurança dos nossos atletas.
1.10 A

Associação

Masters

Paraná,

poderá

realizar

alteração,

modificações e inclusões de ações que venham a modificar este
Regulamento parcial ou totalmente.
2. OBJETIVOS
2.1

Promover a prática esportiva da natação com foco na participação e
promoção da saúde.

3. PARTICIPANTES
3.1

Poderão participar da Maratona Aquática Masters PR/SC = Reveza 10
x 800 m, alunos, atletas e paratletas maiores de 12 anos, das
Academias/Clubes e entidades.

3.2

Os técnicos e atletas deverão preencher a Ficha de inscrição nos
campos solicitados, assinando o Termo de Responsabilidade.

3.3

Atletas com idade entre 12 e 18 anos (data em 31/12/2021), devem
apresentar permissão do Pai ou Responsável, cabendo ao técnico
verificar a autenticidade desta informação.

3.4

É responsabilidade do Técnico da equipe, posicionar seus nadadores
no local e horário da largada.

3.5

É responsabilidade do Técnico efetuar o pagamento de R$ 1.000,00
para cada equipe inscrita (10 atletas). Depósito na conta da
Associação:- Banco Itaú – Ag. 3723 – c/c 03484-3.

3.6

A última data para realização de inscrição de equipes:- 09/12/2021

4. CATEGORIAS.
Convencionais Mista
Paratletas Mista
5. INSCRIÇÕES E EQUIPES
5.1

Ficha de Inscrição e Regulamento disponível no site da Associação
Masters Pr. (www.mastersparana.com.br)

5.2

O preenchimento incorreto ou a falta de informação, poderá implicar
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no indeferimento da inscrição da Equipe.
5.3

O valor da inscrição para cada equipe é de R$ 1.000,00

5.4

A equipe somente estará inscrita quando houver confirmação do
pagamento

e

de

sua

inscrição.

Enviar

e-mail

para:-

comprovante@mastersparana.com.br ou morel@onda.com.br
5.5

É responsabilidade do Técnico posicionar seus atletas, de acordo
com a ordem de largada e todos os atletas que irão nadar por
primeiro, devem largar num mesmo momento (largada autorizada
pelo árbitro Geral).

6.

ATLETAS

6.1

Cada atleta deverá representar somente uma equipe. Não é permitido
sua participação em mais de uma Equipe.

6.2

Durante a prova, cada nadador deverá nadar a distância de 800
metros (da largada até a chegada) e o momento de sua largada será
definida de acordo com o estabelecido pelo seu técnico.

6.3

Os nadadores não poderão utilizar prancha, pull-boy ou similares.

6.4

Se a temperatura da água estiver com menos de 23 graus, será
permitido o uso de roupas especiais.

6.5

Se a temperatura da água estiver com 23 ou mais graus, será
permitido nadar somente com os trajes definidos pela FINA.

7.

PONTUAÇÃO.

7.1

Para fins de classificação e recebimento de troféus, será considerada
vencedora da Maratona Aquática Masters PR/SC – REVEZA 10 X 800
M., a equipe que obtiver o menor tempo de execução da prova (prova
nadada pelos 10 atletas).
Também relacionaremos as colocações das demais equipes
classificadas em 2º, 3º, 4º lugares e sucessivamente sempre de
acordo com o tempo de execução dos 10 atletas.
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PREMIAÇÃO
7.2

Receberão

MEDALHAS

DE

PARTICIPAÇÃO,

todos

os

atletas

inscritos. As medalhas serão entregues ao Técnico.
7.3

As Equipes classificadas em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares, RECEBERÃO
Troféu de acordo com sua classificação.

7.4

Em havendo empate, o critério de desempate é a equipe que tiver o
atleta com maior idade. (dia/mês e ano).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1

Todas as questões ou dúvidas não previstas neste regulamento,
serão dirimidas pela organização e sua decisão é irrevogável.
ASSOCIAÇÃO MASTERS PARANÁ
FOZ DO IGUAÇU, 01 DE OUTUBRO DE 2021
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