REGULAMENTO ESPECÍFICO DA NATAÇÃO
Art. 1º
A competição de Natação do 1° Circuito Escolar Paralímpico – 1°
etapa será realizada no dia 06 de julho de 2019, de acordo com as
regras do IPC Swimming, no entanto deverão ser respeitadas as
adequações ao evento previstas neste Regulamento.
Art. 2º

Art. 3°

As inscrições devem ser realizadas no site do CPB
(www.cpb.org.br). Iniciam dia 06/05/2019 e encerram dia
28/05/2019.

Da competição de Natação do 1° Circuito Escolar Paralímpico poderão
participar alunos dos gêneros: masculino e feminino, com deficiência
física, intelectual ou visual, nas seguintes faixas etárias:
Categoria A - Sub 10: alunos nascidos entre 2009, 2010 e 2011 (8 a
10 anos)
Categoria B - Sub12: alunos nascidos entre 2007 e 2008 (11 e 12
anos)
Categoria C - Sub14: alunos nascidos entre 2005 e 2006 (13 e 14
anos)

Art. 4º
É obrigatório apresentar documento de identificação com foto no
balizamento.
Não haverá limite de inscrição de atletas por clube.
Será permitida a inscrição de atletas independentes.
Cada aluno poderá ser inscrito em, no máximo, 03 (três) provas
individuais, não haverá revezamento..
Art.5º
No ato da inscrição o responsável deverá sugerir a classe funcional do
atleta. Caso o aluno não tenha classificação funcional também poderá
se inscrever, pois haverão classificadores do CPB que farão uma
observação técnica categorizando esses atletas.
Art. 6º
A competição de natação será realizada em piscina de 25 metros.
Art. 7°

Art. 8º

Será preparado pela Coordenação de Natação o programa da competição
com as respectivas séries de cada prova.
As provas a serem realizadas são as seguintes:

SUB10 – MASCULINO E FEMININO – 8 A 10 ANOS

Parágrafo primeiro: É de responsabilidade do clube ou do aluno
independente trazer qualquer implemento que seja necessário para
participação do mesmo nas provas como sunga, maiô, touca, óculos,
tapper etc. Caso não tenha será permitido organizar o uso coletivo no
local da competição, desde que não atrapalhe o andamento da
competição.

SUB12 – MASCULINO E FEMININO – 11 E 12 ANOS

Parágrafo primeiro: É de responsabilidade do clube ou do aluno
independente trazer qualquer implemento que seja necessário para
participação do mesmo nas provas como sunga, maiô, touca, óculos,
tapper etc. Caso não tenha será permitido organizar o uso coletivo no
local da competição, desde que não atrapalhe o andamento da
competição.

SUB14 – MASCULINO E FEMININO – 13 E 14 ANOS

Parágrafo primeiro: É de responsabilidade do clube ou do aluno
independente trazer qualquer implemento que seja necessário para
participação do mesmo nas provas como sunga, maiô, touca, óculos,
tapper etc etc. Caso não tenha será permitido organizar o uso coletivo no
local da competição, desde que não atrapalhe o andamento da
competição.
Art. 9º

Cabe à Coordenação da Competição, a organização de séries, grupos de
qualificação, sorteios de raias, ordem de largada para as diversas provas,
dentro do disposto pelas regras do IPC Swimming.

Art. 10º
Todas as provas serão realizadas em final direta por tempo, não sendo
realizadas séries qualificatórias.

Art. 11º
Em cada classe, as provas que não contarem com um mínimo de 3 (três)
alunos inscritos poderão nadar na mesma série com outras classes, porém
a premiação será separada.
Art. 12º
O Campeão Geral da Natação será definido pelo quadro de medalhas no
final da 2° etapa. Serão premiadas com troféus as 03 (três) primeiras
equipes no quadro de medalhas.

Art. 13º
O evento será realizado em uma manhã.
Art. 14º
Todos os alunos da categoria A receberão medalha independente de
sua colocação.
A Premiação será ao término de cada prova e sua respectiva classe.
Para as categorias B e C, serão premiados os atletas com melhor tempo
do 1º ao 3º colocado.
Art. 15º
Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria
Técnica ou seu representante.

