
   
 

   
 

REGULAMENTO NATAÇÃO 

SUPER MEETING 
 

 

I – DO OBJETIVO 

  

 O objetivo do Super Meeting de natação é possibilitar que os atletas licenciados e 

com classificação esportiva junto ao WPS possam obter marcas para o Ranking Internacional 

de Natação. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 1º - O Super Meeting de Natação 2022 ocorrerá no dia 03 de dezembro no 

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro e as provas disponíveis para inscrição 

serão disputadas de acordo com o ANEXO 1. 

 

§ 1º - O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro está localizado na Rodovia 

dos Imigrantes KM 11,5 sem número - Vila Guarani - São Paulo/SP. 

 

Artigo 2º - O prazo de inscrição será entre os dias 10 e 24 de novembro de 2022. 

 

§ 1º – O atleta deverá competir em todas as provas em que foi inscrito. 

 

§ 2º - Ao final do prazo de inscrição, a participação será considerada confirmada, 

não sendo permitida alterações futuras, salvo ocorrências devidamente 

documentadas conforme este regulamento. 

 

§ 3º - A não participação poderá acarretar ao atleta a punição da impossibilidade de 

competir nas demais provas em que estiver inscrito, salvo seja realizado pagamento 

no valor de R$100,00 (cem reais), por prova não comparecida, na secretaria da 

modalidade no evento até 30 minutos antes da próxima prova que o atleta irá 

competir. O atleta que se encontrar com essa punição terá a sigla DNS (Did Not Start 

– Atleta não iniciou a prova) na súmula de resultados no campo “resultado”. 

 

Artigo 3º - Poderão participar da competição: 

 

§ 1º - Apenas atletas com cadastro regular junto ao CPB e licenciado ao Comitê 

Paralímpico Internacional, com o status de classificação esportiva internacional confirmado 

ou review; 



   
 

   
 

 

Artigo 4º – Em caso de lesão/ocorrência médica que o impeça de competir, o atleta 

deverá apresentar-se ao médico da competição para uma avaliação clínica para uma 

possível emissão de atestado médico, que, sendo emitido, deverá ser entregue na secretaria 

da modalidade no evento até o momento da última chamada para a prova (15 minutos 

antes da série). 

 

Artigo 5º – Se o Clube, por qualquer motivo, perder o prazo de inscrições do Super 

Meeting Brasil de Natação 2022, seus atletas serão impossibilitados de participar do evento. 

 

III – DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

Artigo 6º - O congresso técnico será realizado de forma virtual no dia que antecede 

ao primeiro dia de competição. Os documentos relativos à cada evento serão entregues no 

local e dia da competição antes de seu início. 

 

§ 1º - Cada clube poderá ter até dois representantes da comissão técnica no 

congresso.  

 

§ 2º - Informações extraordinárias e acordos técnicos específicos poderão ser 

firmados entre os representantes dos clubes presentes e o Comitê Organizador. Os 

Clubes que não enviarem um representante oficial aceitará tacitamente as possíveis 

resoluções que ocorram no momento da reunião. 

 

IV – DAS REGRAS E RESULTADOS 

   

Artigo 7º - As competições serão regidas pelas regras oficiais vigentes do World 

Para Swimming (WPS) em piscina de 50 metros, respeitando as exceções contidas nesse 

Regulamento. 

 

Artigo 8º - As provas serão disputadas em finais diretas por tempo. Para fins de 

homologação de recordes e ranqueamento, os resultados serão considerados de acordo 

com a classe esportiva do atleta.  

 

§ 1º - O balizamento será feito pela melhor marca do atleta considerando as duas 

últimas temporadas. 

 

§ 2º - Todos os atletas novos e sem marcas serão balizados aleatoriamente nas 

primeiras séries da prova, ou seja, os primeiros atletas a entrarem na piscina. 

 



   
 

   
 

 

Artigo 9º - Os protestos de resultados e/ou condução técnica deverão ser 

apresentados na secretaria da modalidade durante o 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 WPS (World Para Swimming). A equipe 

reclamante será informada do resultado do recurso logo após o julgamento. 

 

§ 1º - Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus ao protesto da prova. 

 

§ 2º - Transcorridos os prazos indicados no parágrafo anterior, o reclamante perderá 

o direito ao protesto. 

 

§ 3º - Para cada protesto de resultado e/ou condução técnica deverá ser feito um 

depósito no valor de R$200,00 (duzentos reais), em espécie, na secretaria da 

modalidade durante o evento. Caso o protesto seja julgado procedente pelo Júri de 

Apelação, o montante será devolvido. 

 

Artigo 10 - Todas as provas com atletas inscritos serão abertas, independentemente 

do número de participantes na prova. 

 

§ 1º - Não haverá premiações individual e por equipes. 

 

 

V – DO ÍNDICE TÉCNICO DA COMPETIÇÃO (ITC) 

 

Artigo 11 - O Índice Técnico da Competição (ITC) na Natação é a média aritmética 

descrita abaixo, onde: 

 

MRKM representa a média aritmética de todas as marcas dos 1ºs, 2ºs e 3ºs 

colocados no Ranking Mundial do Para World Swimming entre os anos de 2017 a 

2021 extraído em 1° de janeiro de 2022. 

 

RM representa a marca do Recorde Mundial do Para World Swimming extraído em 

1° de janeiro de 2021.  

 

𝐼𝑇𝐶 =  
(𝑀𝑅𝐾𝑀 + 𝑅𝑀)/2

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎
 

 

Observação: Variável “(MRKM+RM)/2” por prova/classe  

 



   
 

   
 

Artigo 12 - Para o caso de não haver a marca do Recorde Mundial no site do IPC 

para alguma prova/classe na data estipulada, será utilizada apenas a variável da Média dos 

Rankings Mundiais (RMKM). 

 

Artigo 13 - Os Índices Técnicos da Competição (ITC) serão calculados pelas 

referências de marcas da classe de cada atleta, assim como os recordes estabelecidos e 

rankings serão anotadas para a classe do atleta.  

 

Artigo 14 – Poderá ser inscrito 1 staff para cada 3 atletas inscritos na competição. 

 

Artigo 15 –  Não serão oferecidas hospedagem, alimentação e transporte interno a 

nenhum participante do Super Meeting 2022. 

 

Artigo 16 –  Não haverá banca de classificação esportiva para o Super Meeting 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ANEXO 1  

PROGRAMA DE PROVAS 

SUPER MEETING BRASIL DE NATAÇÃO 2022 

 

Sequência Provas Classes Gênero 

Prova 1 100m livre S1-S14 Feminino 

Prova 2 100m livre S1-S14 Masculino 

Prova 3 50m peito SB1-SB3 Feminino 

Prova 4 50m peito SB1-SB3 Masculino 

Prova 5 100m costas S6-S14 Feminino 

Prova 6 100m costas S6-S14 Masculino 

Prova 7 200m livre S1-S5/S14 Feminino 

Prova 8 200m livre S1-S5/S14 Masculino 

Prova 9 400m livre S6-S13 Feminino 

Prova 10 400m livre S6-S13 Masculino 

Prova 11 50m borboleta S1-S7 Feminino 

Prova 12 50m borboleta S1-S7 Masculino 

Prova 13 100m borboleta S8-S14 Feminino 

Prova 14 100m borboleta S8-S14 Masculino 

ALMOÇO 

Prova 18 50m livre S1-S13 Feminino 

Prova 19 50m livre S1-S13 Masculino 

Prova 20 150m medley SM1-SM4 Feminino 

Prova 21 150m medley SM1-SM4 Masculino 

Prova 22 200m medley SM5-SM14 Feminino 

Prova 23 200m medley SM5-SM14 Masculino 

Prova 24 50m costas S1-S5 Feminino 

Prova 25 50m costas S1-S5 Masculino 

Prova 27 100m peito SB4-SB14 Feminino 

Prova 28 100m peito SB4-SB14 Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 


