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R E G U L A M E N T O 
 

XV MEETING PARANAENSE MASTERS DE NATAÇÃO - 2012 
ASSOCIAÇÃO MASTERS PARANÁ DE NATAÇÃO – AMPN 

CNPJ – 81.915.084/0001-95 

 
Art.01 - O XV MEETING PARANAENSE,  realizar-se-á  em 05 (cinco) etapas  (ver calendário – 
www.mastersparana.com.br), sendo que na última etapa ocorrerá a solenidade da entrega dos troféus, em jantar festivo, 
aos  05 melhores nadadores de cada categoria.  
Art.02 - Poderão participar atletas com idade a partir de 20 anos. (Considerar idade em  31/12/2012).  
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. 
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 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, de forma legível e com 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. 
 
QUANTO A PREMIAÇÄO 
 Art. 10 - Serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze respectivamente, os atletas classificados em 1º, 2º e 3º 
lugares nas provas individuais e nas provas de revezamentos. 
 
QUANTO Á PONTUAÇÃO INDIVIDUAL                                                                    
Art. 11 - Será conferida a seguinte pontuação, para cada prova individual de acordo com sua classificação. 
               PARA NADADORES MASTERS  E  PRÉ-MASTERS 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º          

Pontos 09 07 06 05 04 03 02 01          

                  

QUANTO A BONIFICAÇÃO POR RECORDE QUEBRADO E POR COMPARECIMENTO E COMO OBTER O 
RESULTADO FINAL DA PONTUAÇÃO (AO FINAL DAS 05 ETAPAS). 
Art. 12 – Em cada Etapa do XV Meeting Paranaense, o atleta irá pontuar de acordo com sua colocação na sua respectiva 
categoria (tabela acima – Art. 11) e ao final das 05 (cinco) etapas será emitida uma relação com todos os pontos obtidos 
pelo atleta (somatória das etapas). 
Art. 13 - Para cada recorde quebrado, serão somados 05 (CINCO) pontos ao total obtido pela atleta na sua pontuação 
individual. 
Art. 14 -  Para Recorde Estabelecido, não haverá bonificação.  
Art. 15 - O atleta que se inscrever nas 5 (CINCO) Etapas, comparecendo pelo menos uma prova em cada Etapa,  
receberá a bonificação de 5 (CINCO)  pontos,  que será somado ao total de pontos obtidos pelo atleta. 
Art. 16 -  A)-  Para o nadador que comparecer as 5 (CINCO) etapas, 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 4 (QUATRO) ou menos etapas.  
Art. 17 - Os 05 (cinco) primeiros colocados, de cada categoria, receberão troféus como premiação de acordo com sua 
classificação, independente dos empates, porém o atleta deverá comparecer no mínimo em 03 (três) etapas. 

OUTROS ARTIGOS 
Art. 18 -  Para efeito de faixa etária será levado em consideração a idade em 31/12/2012. 
Art. 19 - 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. 
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Art. 20 – Cada nadador poderá participar, no máximo, de 02 (duas) provas individuais em cada etapa, além dos 
revezamentos. 
Art. 21 – Em cada Etapa do XV 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 a de dar um parecer sobre o pedido (recurso) e sua decisão será irrevogável e irrecorrível. 
                                                                                                                                                      
PROVA DE REVEZAMENTO – 8 X 100 M LIVRE MISTO  (EXCEPCIONAL) 
Art.22 -  Excepcionalmente e somente na I ETAPA, realizaremos a prova de REVEZAMENTO 8 X 100 M. LIVRE MISTO,  
que deverá obedecer os seguintes critérios: 
1)- Os Clubes poderão inscrever no máximo 2 equipes, com 8 (oito) nadadores cada, cuja soma de idade deve obedecer 
os critérios abaixo. 
2)- A 1ª (primeira) equipe deve inscrever 8 atletas cuja soma de idade não ultrapasse o total de 320 anos (Faixa 320-). 
      Cada Clube poderá inscrever apenas uma equipe nesta faixa (320-). 
3)- A 2ª (segunda) equipe deve inscrever 8 atletas cuja soma de idade ultrapasse 320 anos (Faixa 320+). 
      Cada Clube poderá inscrever apenas uma equipe nesta faixa (320+). 
4)- Na composição de cada inscrição, entre os 8 (oito) atletas, deve constar MO MÍNIMO 3 MULHERES. 
      Válido para as faixas 320- e 320+. 
5)- Cada atleta deverá nadar 100 M. LIVRE. 
6)- Os revezamentos poderão ser compostos por nadadores de academias diferentes,  porem a inscrição deverá     
      Ser realizada em nome de uma única academia. 
7)- O valor de cada inscrição é de R$ 40,00. 
8)- A premiação  para cada faixa etária (320- e 320+) será: 
       8 medalhas de ouro para o 1º colocado 
 8 medalhas de prata para o 2º colocado 
 8 medalhas de bronze para o 3º colocado. 
9)- Os pontos obtidos pela equipe, serão somados aos pontos obtidos nos demais revezamentos ofertados  em cada 
etapa.  
  
PROVA DE REVEZAMENTO (NORMAL) 
Art. 23 - Será realizada apenas uma modalidade de revezamento por etapa. 
Art. 24 - O revezamento poderá ser composto por nadadores de Academias diferentes, porém  a inscrição deverá ser 
realizada em nome de uma única Academia. 
Art. 25 -  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 revezamento da 
faixa etária 100 menos. Nadadores masters (25 anos ou mais), NÃO poderão participar de revezamentos da 
faixa 100 menos. 

Art. 26 - A faixa etária dos atletas do revezamento será determinada pela soma da idade de seus participantes, 
desprezando-se os meses e considerando-se apenas os anos de cada nadador.   
Art. 27 - Cada nadador poderá participar apenas em um grupo etário por prova de revezamento. 
Art. 28 - As Academias,   poderão inscrever até 2 (duas) turmas de revezamento por faixa etária 

Parágrafo único: O atleta somente poderá nadar o revezamento se participar, pelo menos em uma prova 
individual. 

Art. 29 – Haverá pontuação e Premiação para as Equipes que participarem dos revezamentos. 
 - A contagem de pontos será o dobro da pontuação individual. 
 - Serão premiados com troféus, ao final das  5 (cinco)  Etapas,  as 05 (cinco)  equipes que obtiverem o maior 
número de pontos. (SoMENTE NOS REVEZAMENTOS – INCLUSIVE REVEZ. 8 X 100 LIVRE MISTO). 
  
RECORDES QUEBRADOS 
Art. 30 – Receberá troféu o atleta FEMININO E MASCULINO, que  registrar o maior número de recordes quebrados nas 
provas individuais do Meeting.  
 
MELHOR ÍNDICE TÉCNICO DO ANO 
Art. 31 - Todos os anos, o Masters Paraná, estará elegendo uma prova que será o desafio ao melhor índice técnico do 
ano. (Veja no programa de prova,  a prova eleita). 
Art. 32 - Ao termino do Meeting, quando da realização da última etapa, estaremos premiando com troféu, o atleta 
FEMININO E MASCULINO,  que vier a obter o melhor índice técnico da prova eleita. 
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QUANTO A DIVISÃO DAS CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA  
   Art.33 - 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) 

Art. 34 – A Associação Masters Paraná de Natação poderá sempre que julgar necessário, alterar o presente 
Regulamento.                                                                                                                                                 

Art.35 – Os nadadores de outros Estados receberão 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 de 
nosso Estado. Em caso de quebra de recorde, não receberão bonificação e seus nomes não serão incluídos na tabela de 
recorde do Meeting Paranaense. 

Art. 36 – 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. 37 - 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. 38 – Em havendo DEFERIMENTO DO RECURSO, será efetuada a devolução do valor depositado. 

Art. 39 - Depois de inscrito, o atleta não poderá mais alterar sua inscrição nem substituir outro. 

Art. 40 - Casos omissos serão decididos pela Diretoria da Associação e sua decisão será irrecorrível. 

Art. 41 – 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. 

        

 

 

Associação Masters Paraná de Natação | AMPN 

Curitiba, 01 de Janeiro de 2012 


