OPEN BRASIL LOTERIAS CAIXA DE NATAÇÃO 2020
Loterias Caixa Swimming Open Championships
Sao Paulo 2020 World Series
26 a 28 de Março de 2020
INFORMAÇÕES GERAIS

Nome

Danilo Morales

E-mail

danilo.morales@cpb.org.br

Telefone

55 11 4710.4211

1. Comitê Organizador Local
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
2. Principais datas
Envio da documentação de classificação

25 de janeiro

Início das inscrições

13 de janeiro

Atletas estarem aprovados na INAS (T/F20)

7 de fevereiro

Término das inscrições

12 de fevereiro, às 18:00 (horário
de Brasília)

Envio dos dados de transporte (p/ transfer)

6 de março

Chegada das Delegações

A partir de 22 de março

Treinamento (sob agenda)

A partir de 23 de março

Classificação Internacional

23, 24 e 25 de março

Congresso Técnico

25 de março

Competição

26, 27 e 28 de março

3. Local da Competição (o mesmo para os treinamentos agendados)
Local
Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani, São
Endereço
Paulo/SP, Brasil, CEP: 04329-000
Dados – piscina oficial
Myrtha 10 raias | 50x25m | 3m de profundidade
Sistema de Competição
CPB
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1.1.Contatos
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Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

06/02/2020 – Alterada data de encerramento das
inscrições

1. Comitê Organizador Local

5. Classificação Internacional
a. A Classificação Internacional seguirá as regras e procedimentos do
regulamento de Classificação de Atletismo do Comitê Paralímpico
Internacional (IPC).
b. Classificação Funcional Internacional: 23, 24 e 25 de março
c. Classificação Visual Internacional: 23, 24 e 25 de março
d. Classificação Intelectual Internacional: 23, 24 e 25 de março
e. Atletas com classificação de abrangência internacional e status de
revisão (R) e revisão para o ano de 2020 (R2020), ao serem inscritos
poderão ser chamados a passar pelo processo de classificação
internacional, portanto é importante terem os documentos atualizados
em mãos;
f. Atletas que tenham classificação de abrangência nacional (N) e status
confirmado (C) ou de revisão (R) só poderão participar se
estiverem alocados na banca de classificação internacional e
estarão sujeitos aos critérios técnicos para participação na competição.
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a. Só poderão ser inscritos atletas que tenham 14 anos completos até o dia
31 de dezembro de 2020;
b. Poderão participar do OPEN BRASIL LOTERIAS CAIXA DE NATAÇÃO 2020
atletas com deficiência física, visual e intelectual;
c. Apenas atletas filiados a clubes e/ou associações com situação regular
no CPB poderão ser inscritos na competição;
d. Apenas os clubes e/ou associações poderão inscrever os atletas por meio
do sistema de inscrição on line do CPB;
e. Apenas atletas com a licença ativa para a temporada de 2020 junto à
Federação Internacional de Para Natação (World Para Swimming)
poderão ser inscritos na competição;
f. Apenas atletas com classificação internacional (status Confirmed e/ou
Review) poderão se inscrever na competição. Atletas com status New
terão sua inscrição condicionada a entrada na agenda de classificação.
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4. Elegibilidade
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3.1.Treinamentos antecipados
Local
Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro
Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani, São
Endereço
Paulo/SP, Brasil, CEP: 04329-000
10 raias | 50x25m | 3m de profundidade – 8 raias
Dados – piscina oficial
disponibilizadas para treinamento
Dados – piscina de
5 raias | 25x 12,5m | 3m de profundidade
treinos
Data
23, 24 e 25 de março
Agenda
A confirmar

iv.

6. Congresso Técnico
Local
Endereço
Data
Horário

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO
BRASILEIRO
Rod. dos Imigrantes, Km11,5 - São Paulo – SP
25 de março de 2020
19h00

7. Regras e formato de competição
• Após finalizadas as inscrições (e pagamento efetuado), seguindo as
regras e regulamentos da Federação Internacional de Para Natação
(World Para Swimming, regra 2.6, p. 11), não é possível qualquer
desistência, pois o Comitê Organizador Local não fará o ressarcimento
da taxa. O não cumprimento desse procedimento acarretará ao atleta
e ao Clube as punições descritas a seguir:
•

Ao atleta cabe a punição da impossibilidade de competir nas demais
provas em que estiver inscrito, salvo seja realizado pagamento no valor
de R$100,00, por prova não comparecida, na Secretaria do Evento até
30 minutos antes da próxima prova que o atleta irá competir;

•

Caso seja a última prova da competição em disputa, cabe ao Clube
realizar o pagamento até o momento da inscrição de seus atletas em
uma próxima competição organizada pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro. O não pagamento deixará o Clube impossibilitado de
participar de outras competições até que regularize a situação. O atleta
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iii.
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ii.

Nota1: A lista com os atletas, com status new (que não têm
classificação internacional), aptos a passarem pelo processo de
classificação internacional foi publicada no site do CPB;
Nota2: A lista com os atletas com status new indica apenas a
possibilidade de entrada na agenda de classificação, que estará
condicionada à aprovação de toda documentação no prazo
solicitado e também à disponibilidade de vagas nas bancas de
classificação após o IPC alocar os atletas com revisão obrigatória
segundo seu próprio critério;
Nota3: O prazo para o envio de toda documentação é dia
25/01/2020. Passado esse prazo, será feita a verificação para
alocação de vagas nas agendas de classificação apenas para os
que estiverem com a documentação em situação regular. Para
esses atletas as inscrições em suas provas estarão liberadas;
Nota4: Atletas com deficiência intelectual (classe T/F20) que
pretendem realizar a classificação internacional, deverão ter o
status aprovado pela Federação Internacional para Atletas com
Deficiência Intelectual (INAS) até o dia 07/02/2020 para evitar
problemas em possível entrada na agenda de classificação.
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i.

•

A competição será realizada conforme as regras do World Para
Swimming (Livro de regras da Natação 2018) com algumas
especificidades, como seguem:

PROTESTOS
•

Os protestos de resultados e/ou condução técnica deverão ser
apresentados na Secretaria do Evento, por escrito e em formulário
específico até o prazo máximo de 30 minutos após a publicação do
resultado da prova que deu motivo à reclamação, segundo regras do
World Para Swimming. A equipe reclamante será informada do
resultado do recurso logo após o julgamento;

•

Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus da prova;

•

Transcorridos os prazos indicados nos parágrafos anteriores, o
reclamante perderá o direito ao protesto, não podendo a área técnica
do CPB intervir nos resultados após o fechamento da competição;

•

Para cada protesto de resultado e/ou condução técnica deverá ser feito
um depósito no valor de R$200,00 (duzentos reais) na Secretaria do
Evento. Caso o protesto seja julgado procedente pelo Júri de Apelação
ou Delegado Técnico, o montante será devolvido.

ÍNDICE TÉCNICO
O Índice Técnico da Competição (ITC) será calculado pelo points system do
World Series.
FORMATO DA COMPETIÇÃO
•

•

O OPEN LOTERIAS CAIXA DE NATAÇÃO 2020 será realizado em seis (6)
etapas, sendo:
o Três (03) etapas com séries eliminatórias balizadas por tempo;
o Três (03) etapas com séries finais multiclasses balizadas pelo
ITC (Índice Técnico da Competição);
Os oito (08) atletas com maior ITC atingido durante a fase eliminatória
de cada prova estarão classificados para a Final A (1º a 8º). Os oito
(08) atletas seguintes, estarão classificados para a Final B (9º a 16º);
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Em caso de lesão/ocorrência médica que o impeça de competir, o atleta
deverá apresentar-se ao Delegado Médico do Evento para uma
avaliação clínica e emissão de atestado médico, que deverá ser
entregue na Secretaria do Evento até 30 minutos antes do horário da
prova, segundo o programa horário publicado;
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que se encontrar com essa punição terá a sigla DNS (Did Not Start –
Não iniciada) na súmula de resultados no campo “resultado”;

•
•
•
•

•

Os atletas classificados em 17º e 18ª lugares em cada prova são
denominados reservas e devem se apresentar à câmara de chamada
no mesmo prazo que os atletas classificados para as finais;
Para que uma Final A seja aberta, serão necessários no mínimo cinco
(05) atletas inscritos na prova e no mínimo treze (13) atletas inscritos
para abrir a Final B;
Caso algum atleta classificado à final desista de disputar a prova, este
terá 30 minutos a partir da publicação do resultado oficial para declinar
na secretaria do evento;
Posteriormente aos resultados publicados, no caso de desclassificação
ou retirada da prova, abre-se a vaga ao próximo atleta na classificação
geral da prova (reserva);
Após alguma série final ser aberta, esta acontecerá de qualquer forma
ainda que o número de atletas seja inferior a 05 (cinco) e, para o caso
de haver três (03) atletas ou menos, será respeitada a “regra do menos
um” para a premiação com medalha;
Para que uma prova de revezamento seja aberta serão necessárias a
inscrição de no mínimo três (03) equipes;
o Para o caso de três (03) equipes, a “regra do menos um” será
aplicada para a premiação com medalhas.

PREMIAÇÃO
•
•
•

Nas etapas eliminatórias, serão premiados com medalhas os três
primeiros colocados de cada classe independentemente do número de
atletas inscritos;
Nas etapas finais, serão premiados com medalhas os três primeiros
colocados de cada prova (por ITC);
Para as provas de revezamento, serão premiados com medalhas as três
primeiras equipes.
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•

Sistema de Inscrição CPB
13 de janeiro
12 de fevereiro
R$150,00 (cento e cinquenta reais)
R$75,00 (setenta e cinco reais)

9. Programa de Provas

•

A Tabela com as provas oferecidas e programa de provas encontrase no Anexo A.

10. Controle antidopagem

•

Os procedimentos de controle de doping estarão em vigor de acordo
com os regulamentos do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e
Agência Mundial Antidoping (WADA).
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Sistema de Inscrição
Início das inscrições
Término das inscrições
Taxa de Inscrição
• Atletas
• Staff
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8. Inscrição

11.Informações e Resultados

Hotel Oficial e Alimentação
Informações mais detalhadas serão enviadas para aqueles que
entrarem em contato pelo e-mail: fernando.muale@cpb.org.br

13.

Transporte

•

Haverá o serviço de transfer disponível dos aeroportos para o Centro
de Treinamento Paraolímpico Brasileiro e hotel oficial para todos os
integrantes que enviarem suas necessidades de transporte até o dia
06/03/2020.
o Aeroportos oficiais: Aeroporto Internacional de Guarulhos
(GRU) e Aeroporto de Congonhas (CGH);
o Hotel oficial – entrar em contato por e-mail:
fernando.mualem@cpb.org.br
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12.
•
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•

O OPEN LOTERIAS CAIXA DE NATAÇÃO 2020 é uma competição
aprovada pela Federação Internacional de Para Natação (World Para
Swimming). Os resultados serão reconhecidos no ranking
internacional;
Os resultados oficiais e mais informações sobre o OPEN LOTERIAS
CAIXA DE NATAÇÃO 2020 estarão no site oficial do Evento.
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ANEXO A – PROGRAMA DE PROVAS

Prova 1

MAS

100m Livre

S4(S1-S2-S3)-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S13(S12)-S14

Prova 2

FEM

100m Livre

S3(S1-S2)-S5(S4)-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S13(S12)-S14

Prova 3

MAS

150m Medley

SM3(SM1-SM2)-SM4

Prova 4

FEM

150m Medley

SM4(SM1-SM2-SM3)

Prova 5

MAS

200m Medley

SM6(SM5)-SM7-SM8-SM9-SM10-SM11-SM13(SM12)-SM14

Prova 6

FEM

200m Medley

SM5-SM6-SM7-SM8-SM9-SM10-SM11-SM13(SM12)-SM14

Prova 7

MAS

50m Costas

S1-S2-S3-S4-S5

Prova 8

FEM

50m Costas

S2(S1)-S3-S4-S5

SESSÃO 2 – 26 MARÇO (Tarde) – FINAIS
Prova 1

MAS

100m Livre

MULTI CLASSE

Prova 2

FEM

100m Livre

MULTI CLASSE

Prova 3

MAS

150m Medley

MULTI CLASSE

Prova 4

FEM

150m Medley

MULTI CLASSE

Prova 5

MAS

200m Medley

MULTI CLASSE

Prova 6

FEM

200m Medley

MULTI CLASSE

Prova 7

MAS

50m Costas

MULTI CLASSE

Prova 8

FEM

50m Costas

MULTI CLASSE

Prova 9

MISTO 4x50m Livre 20pts
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SESSÃO 1 – 26 MARÇO (Manhã) - ELIMINATÓRIAS

Prova 10 MISTO 4x100m Livre 49pts
MAS

4x100m Livre 34pts

Prova 13

FEM

4x100m Livre 34pts
SESSÃO 3 – 27 MARÇO (MANHÃ) – ELIMINATORIAS

Prova 14

MAS

50m Livre

S3(S1-S2)-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13

Prova 15

FEM

50m Livre

S4(S1-S2-S3)-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13

Prova 16

MAS

100m Peito

SB4-SB5-SB6-SB7-SB8-SB9-SB11-SB12-SB13-SB14

Prova 17

FEM

100m Peito

SB4-SB5-SB6-SB7-SB8-SB9-SB11-SB13(SB12)-SB14

Prova 18

MAS

50m Peito

SB2(SB1)-SB3

Prova 19

FEM

50m Peito

SB3(SB1-SB2)

Prova 20

MAS

100m Costas

S1-S2-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14

Prova 21

FEM

100m Costas

S2(S1)-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14
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Prova 12
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Prova 11 MISTO 4x100m Livre S14

50m Livre

MULTI CLASSE

Prova 15

FEM

50m Livre

MULTI CLASSE

Prova 16

MAS

100m Peito

MULTI CLASSE

Prova 17

FEM

100m Peito

MULTI CLASSE

Prova 18

MAS

50m Peito

MULTI CLASSE

Prova 19

FEM

50m Peito

MULTI CLASSE

Prova 20

MAS

100m Costas

MULTI CLASSE

Prova 21

FEM

100m Costas

MULTI CLASSE

SESSÃO 5 – 28 MARÇO (MANHÃ) – ELIMINATORIAS
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova

22
23
24
25
26
27
28
29

MAS
FEM
MAS
FEM
MAS
FEM
MAS
FEM

200m Livre
200m Livre
400m Livre
400m Livre
50m Borboleta
50m Borboleta
100m Borboleta
100m Borboleta

S2(S1)-S3-S4-S5-S14
S5(S1-S2-S3-S4)-S14
S6-S7-S8-S9-S10-S11-S13(S12)
S6-S7-S8-S9-S10-S11-S13(S12)
S5(S1-S2-S3-S4)-S6-S7
S5(S1-S2-S3-S4)-S6-S7
S8-S9-S10-S11-S13(S12)-S14
S8-S9-S10-S13(S11-S12)-S14

SESSÃO 6 – 28 MARÇO (TARDE) – FINAIS
Prova 22

MAS

200m Livre

MULTI CLASSE

Prova 23

FEM

200m Livre

MULTI CLASSE

Prova 24

MAS

400m Livre

MULTI CLASSE

Prova 25

FEM

400m Livre

MULTI CLASSE

Prova 26

MAS

50m Borboleta

MULTI CLASSE

Prova 27

FEM

50m Borboleta

MULTI CLASSE

Prova 28

MAS

100m Borboleta

MULTI CLASSE

Prova 29

FEM

100m Borboleta

MULTI CLASSE

Prova 30

MAS

4x100m medley 34pts

Prova 31

FEM

4x100m medley 34pts
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MAS
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Prova 14
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SESSÃO 4 – 27 MARÇO (TARDE) -FINAIS

