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21º MEETING PARANAENSE | REGULAMENTO
TEMPORADA 2018
Art.01 - O 21º MEETING PARANAENSE, realizar-se-á em 04 (QUATRO) etapas
(ver calendário – www.mastersparana.com.br).
Art. 02 - Poderão participar atletas com idade a partir de 20 anos.(Considerar idade
em 31/12/2018).
Art. 03 - Cada nadador poderá participar de no máximo 02(duas) provas individuais,
mais revezamento, por etapa.
Art. 04 - Caso o nadador venha a repetir uma prova já inscrita, o mesmo não terá
direito a nenhum ponto nesta prova na pontuação individual do meeting.
Consideramos como prova inscrita, aquela em que o nadador conste no Programa
de Provas, independente do mesmo ter comparecido, ter nadado ou não a prova ou
ter sido desclassificado.
É de responsabilidade do atleta e seu técnico o controle e inscrições das provas, em
todas as etapas.
Art. 05 - Sob nenhuma hipótese, no dia da competição ocorrerá mudança de prova,
exceto se a falha for proveniente da comissão organizadora.
Art. 06 - As categorias (faixas etárias) serão divididas de 5 em 5 anos.
Art. 07 - As fichas de inscrições deverão ser preenchidas e enviadas para o
endereço contido na mesma, até o último dia previsto para encerramento das
inscrições, anexando seus respectivos pagamentos.
Art. 08 - Todas as provas serão disputadas em séries e balizadas de acordo com a
categoria e o tempo de inscrição do atleta.
Art. 09 - A direção da competição poderá agrupar numa mesma série nadadores de
faixas etárias diferentes. Se por ocasião da partida o atleta não estiver na sua baliza
ele poderá ser eliminado da prova, já que é de responsabilidade do nadador sua
apresentação para a mesma, exceto para nadadores com 60 anos ou mais, quando
serão tratados de forma diferenciada pela Organização.
PREMIAÇÃO – PROVAS INDIVIDUAIS
Art. 10 - Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze respectivamente,
os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares nas provas individuais..
QUANTO Á PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
Art. 11 - Será conferido a seguinte pontuação, para cada prova individual, de acordo
com sua classificação.
NADADORES MASTERS E PRÉ-MASTERS
Colocaç
ão

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Pontos

09 07 06 05 04 03 02 01
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QUANTO A BONIFICAÇÃO POR RECORDE QUEBRADO E POR
COMPARECIMENTO
COMO OBTER O RESULTADO FINAL DA PONTUAÇÃO (AO FINAL DAS 04
ETAPAS).
Art. 12 – Em cada Etapa do Meeting Paranaense, o atleta irá pontuar de acordo
com sua colocação na prova e categoria (tabela acima – Art. 11).
Ao final das 04 (quatro) etapas será emitido uma relação com todos os pontos
obtidos pelo atleta (somatória das etapas).
Art. 13 - Para cada recorde quebrado do meeting, o atleta recebera 05 (CINCO)
pontos de bonificação.
Art. 14 - Para Recorde Estabelecido, não haverá bonificação.
Art. 15 - O atleta que se inscrever nas 04 (QUATRO) etapas, comparecendo e
nadando ao menos uma prova em cada Etapa, receberá a bonificação de 05
(CINCO) pontos, que será somado ao total de pontos obtidos pelo atleta na sua
pontuação individual.
Art. 16 - O atleta que realizar sua inscrição no 41º Campeonato Estadual Masters
de Natação / 2018, realizado em Curitiba, comparecendo no mínimo em 1 (uma)
prova individual, receberá a bonificação de 05 (CINCO) pontos que será somado ao
total de pontos obtido pelo atleta na sua Pontuação Individual.
Art. 17 - A)- Para o nadador que comparecer as 04 (QUATRO) etapas do Meeting,
o sistema de forma automática, irá descartar a etapa com a menor pontuação (não é
opção do nadador).
B)- Não haverá descarte se o nadador comparecer em 03 (TRES) etapas
ou menos do Meeting.
PREMIAÇÃO NO RANKING (MEETING + ESTADUAL)
Art. 18 – Ao final das 4 etapas do Meeting mais o Campeonato Estadual, será
emitido um relatório que estará classificado por faixa etária e pontuação do atleta.
Os 05 (CINCO) primeiros colocados, de cada categoria, receberão troféus como
premiação de acordo com sua classificação, independentemente dos empates,
porém para receber seu troféu, ele deverá participar no mínimo em 03 (TRÊS)
etapas do Meeting ou 02 (DUAS) etapas do Meeting MAIS PARTICIPAÇÃO NO
CAMPEONATO ESTADUAL/2018 (ver Art. 16).
ART. 19 – A entrega dos troféus referentes ás provas individuais (ranking), serão
entregues na 1ª etapa do Meeting do ano seguinte.
OUTROS ARTIGOS
Art. 20 - Para efeito de faixa etária será levado em consideração a idade em
31/12/2018.
Art. 21 - Em caso de necessidade, quando solicitado, o atleta deverá apresentar
documento comprobatório de idade. A organização se dá ao direito de requerer
novas comprovações de idade sempre que julgar necessário.
Art. 22 – Cada nadador poderá participar, no máximo, de 02 (duas) provas
individuais em cada etapa, além dos revezamentos.
Art. 23 – Em cada etapa do MEETING, serão convidados 3 (três) técnicos ou
coordenadores ou representante da equipe, a compor a COMISSÃO JULGADORA,
que reunir-se-á sempre que houver um recurso dirigido ao Árbitro Geral. Sua missão
é dar um parecer sobre o pedido (recurso) e sua decisão será irrevogável e
irrecorrível.
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REVEZAMENTOS
Art. 24 - Revezamento Livre Misto ou 4 Estilos Misto, deverá ser composto por 02
nadadores Fem. e 02 nadadores Masc.
Art. 25 - Será oferecido apenas uma modalidade de revezamento por etapa.
Art. 26 - O revezamento poderá ser composto por nadadores de academias
diferentes, porém a inscrição deverá ser realizada em nome de uma única
academia.
Art. 27 - As provas do revezamento serão disputadas nas seguintes faixas etárias:
A) 100 menos B) 100 anos+
C) 120 anos+
D) 160 anos+
E) 200 anos+ F) 240 anos+
G) 280 anos+
H) 320 anos+
Parágrafo único - Os nadadores pré-masters (20 a 24 anos), somente
poderão participar de revezamentos na faixa etária 100 menos. Nadadores
masters (25 anos ou mais), NÃO poderão participar de revezamentos da
faixa 100 menos.
Art. 28 - A faixa etária dos atletas do revezamento, será determinado pela soma da
idade de seus participantes, desprezando-se os meses e considerando-se apenas
os anos de cada nadador.
Art. 29 - Cada nadador poderá participar apenas em um grupo etário por prova de
revezamento.
Art. 30 - As Academias, poderão inscrever até 2 (duas) turmas de revezamento por
faixa etária
Parágrafo único: O atleta somente poderá nadar o revezamento se estiver
inscrito em pelo menos uma prova individual.
Art. 31 – Premiação com medalhas de ouro, prata e bronze para os revezamentos
classificados em 1º, 2º e 3º lugar em cada a Etapa.
Art. 32 – Haverá pontuação e Premiação para as Equipes que participarem dos
revezamentos.
A- Contagem de pontos será o dobro da pontuação individual.
B- Serão premiados com troféus, ao final das 4 (QUATRO) ETAPAS DO
MEETING, AS 5 (CINCO) EQUIPES que obtiverem o maior número de pontos.
(SOMENTE NOS REVEZAMENTOS)

PREMIAÇÃO PARA RECORDES QUEBRADOS
Art. 33 – Receberá troféu o atleta FEMININO E MASCULINO, que registrar o maior
numero de recordes quebrado nas provas individuais nas 04 (quatro) etapas do
Meeting/2018.

DIVISÃO DAS CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA
Art. 34 - Os nadadores serão divididos por faixas etárias, nas seguintes categorias:
A) 20 ANOS + (20 A 24) B) 25 ANOS + (25 A 29) C) 30 ANOS + (30 A 34)
D) 35 ANOS + (35 A 39) E) 40 ANOS + (40 A 44) F) 45 ANOS + (45 A 49)
G) 50 ANOS + (50 A 54) H) 55 ANOS + (55 A 59) I) 60 ANOS + (60 A 64)
J) 65 ANOS + (65 A 69) K) 70 ANOS + (70 A 74) L) 75 ANOS + (75 A 79)
M) 80 ANOS + (80 A 84) N) 85 ANOS + (85 A 89) O) 90 ANOS + (90 P/
CIMA)
Conforme artigo 2.
Art. 35 – A Associação Masters Paraná de Natação poderá sempre que julgar
necessário, alterar o presente Regulamento.
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NADADORES DE OUTROS ESTADOS
Art. 36– O Nadador que realizar sua inscrição por Equipe/Academia ou Clube de
outro Estado, receberá premiação de acordo com sua classificação, somando
pontos e participando da classificação final para fins de recebimento de troféu, sem
interferir na classificação dos nadadores do nosso Estado. Em caso de quebra de
recorde, não receberá bonificação e seu nome não será incluído na tabela de
recorde do Meeting Paranaense.
ARTIGOS COMPLEMENTARES
Art. 37 – Quando ocorrer a prática de atitude anti-desportiva ou má-fé, por parte de
atleta(s) em prova individual ou em prova de revezamento ou durante a realização
do evento, o(s) mesmo(s) será(ao) julgado(s) pela Comissão Julgadora e
poderá(ão) ser suspenso(s) do restante da competição e será(ão) desclassificado(s)
da respectiva prova, mesmo que tenha ultrapassado o prazo estabelecido para
recurso.
Art. 38 - Recurso ao Árbitro Geral, somente de Escola de Natação ou Academia
devidamente inscrita e em até 15 minutos após anúncio do resultado oficial, por
escrito e mediante a taxa de R$ 50,00.
Art. 39 – Em havendo DEFERIMENTO DO RECURSO, será efetuada a devolução
do valor depositado.
Art. 40 - Após inscrito, o atleta não poderá mais alterar sua inscrição nem substituir
outro.
Art. 41 - O atleta que desejar cancelar sua inscrição, deverá enviar solicitação à esta
Associação, via e-mail: faleconosco@mastersparana.com.br - com no mínimo 5
(CINCO) dias antes da realização do evento. A ausência do atleta na competição,
sem a prévia solicitação de cancelamento de inscrição, será considerado como não
comparecimento (n/c), independente de haver sido realizado o pagamento ou não. A
Associação Masters Paraná, não realizará reembolso de pagamentos de inscrições
canceladas.
Art. 42 - Casos omissos serão decididos pela Diretoria da Associação e sua decisão
será irrecorrível.
Art. 43 – Por determinação da FINA, os trajes permitidos para a competição serão
apenas sungas ou bermudas para atletas do sexo masculino e maiôs ou
macaquinho para atletas do sexo feminino. Também estão proibidas as
sobreposições de peças. Para ambos os sexos os materiais deverão ser têxteis,
permeáveis e não poderão possuir zíperes nem clips. Uma vez identificada a
irregularidade, o atleta estará impedido de realizar a prova em questão e haverá
uma tolerância de 05 (cinco) minutos para que o atleta possa efetuar a troca do seu
traje.

COMO REALIZAR E PAGAR SUA INSCRIÇÃO
Art. 44 – A inscrição em cada etapa do Meeting ou para os demais campeonatos
ofertados pela Associação Masters Paraná de Natação, SÓMENTE PODERÁ SER
REALIZADA ATRAVÉS DO SITE DA ABMN: WWW.ABMN.ORG.BR ou DO
MASTERS PARANÁ: WWW.MASTERSPARANA.COM.BR, quando o atleta deverá
optar pelo evento desejado.
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Lembramos que para realizar sua inscrição pela 1ª vez, é necessário efetuar seu
cadastro. Após realização do mesmo o atleta recebera através seu e-mail, uma
senha pessoal.
De posse da senha e seu e-mail, o atleta devera novamente acessar o site Masters
Paraná, fornecendo os dados necessários para realizar sua inscrição ao evento
desejado.
Preencher os campos requeridos, selecionar o campeonato bem como as provas
desejadas.
Ao final enviar os dados e efetuar pagamento de acordo com Art. 45 (abaixo)
Art. 45 – Pagamento da Inscrição - Depósito ou transferência bancária :- BANCO
ITAÚ (341) - Ag. 3723 – C/C 03484-3 ASSOCIAÇÃO MASTERS PARANÁ = CNPJ
– 81.915.084/0001-95 – Após realização do depósito, encaminhar recibo através email, para comprovante@mastersparana.com.br e aguardar confirmação via e-mail.
PROGRAMA DE PROVAS DAS 4 ETAPAS
Acessar site ” www.mastersparana.com.br”, onde constam os 4 (quatro) programas
de provas das etapas do Meeting (Curitiba / Londrina / Maringá e Foz do Iguaçu),
bem como o Campeonato Estadual e seus respectivos Regulamentos..

AMP | Associação Masters Paraná
Curitiba, 28 de Janeiro de 2018.
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