I TORNEIO REGIONAL DE PARANATAÇÃO
Data

Local

Inscrições

21 / 05 / 2022
(Sábado)

CENTRO ESP. JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
R. Eng. Orlando Drumond Murgel. S/N
PINDAMONHANGABA - SP
Piscina de 25m – 6 raias

13 / 05 / 2022
(sexta-feira)

HORÁRIO DAS ETAPAS
Aquecimento - 7h às 8h20 Início 8h30
1h30
Início da 2ª etapa

MANHÃ
INTERVALO
TARDE

REGULAMENTO ESPECÍFICO
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES
Art. 1º

A Delegacia da 6ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP) realizará o “I Torneio
Regional de Paranatação 2022”, destinado às entidades filiadas, vinculadas e
convidadas pela FAP, tendo por finalidade desenvolver o paradesporto e promover o
intercâmbio desportivo, colaborando para a difusão e apuro do nível técnico dos
paratletas.

Art. 2º

A FAP adota o termo Paranatação para designar esta modalidade em virtude do WPS
fazer uso do termo “Para Swimming” como meio de diferenciar as particularidades das
regras da modalidade. Da mesma forma, utilizará o termo Paratleta para que os
nadadores sejam diferenciados pelo sistema de gerenciamento de competição.

CAPÍTULO II - DO PROGRAMA
Art. 3º

O programa de provas deste torneio, apenso a este regulamento, será disputado em 1
ou 2 etapas, em um dia de competição. Sempre com provas finais, não havendo séries
eliminatórias.

§ 1º

Abaixo tabela com os critérios para realização ou cancelamento do evento, baseado na
quantidade de quedas n’água do mesmo.

QUANTIDADE DE QUEDAS PAGAS

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

0 a 180
181 a 250
251 a 400

Evento Cancelado
Evento em 6 Raias e em 1 Etapa
Evento em 6 Raias e em 2 Etapas
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§ 2º

Todas as decisões referentes ao evento serão tomadas em conjunto com o
Departamento de Paranatação, Arbitragem, Delegacia Regional e Diretoria da FAP,
sempre dentro do bom senso e em prol do desenvolvimento do desporto paulista.

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO
Art. 4º

Os nadadores poderão disputar no máximo 4 provas individuais durante o torneio,
sendo 2 provas por etapa. Caso seja efetuada erroneamente a inscrição de um
nadador em três ou mais provas na mesma etapa, serão cortadas as demais provas.

Art. 5º

Os nadadores participantes vão competir na categoria absoluto.

Art. 6º

A idade mínima para competir é de 13 anos completos (nadadores nascidos de 2008
em diante).

Art. 7º

A participação dos paratletas está condicionada ao fato deles possuírem
classificação funcional reconhecida pelo CPB.

§ 1º

As classes válidas são de deficientes físicos, visuais e intelectuais.

§ 2º

Nadadores sem classificação funcional serão classificados em OBSERVAÇÃO.

Art. 8º

Para efeito de balizamento, as provas serão nadadas em conjunto, mas o resultado
será divulgado em separado por classe.

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 9º

A entidade que tenha se candidatado ou sido indicada para sediar o evento deverá
reunir condições técnicas necessárias para promovê-lo, com áreas de acessibilidade
para a piscina(s), arquibancada e vestiários/sanitários.

Art. 10º

As agremiações somente deverão inscrever nos 200 / 400 livre os nadadores que
possuam aptidão para a prova (evitando assim o prolongamento do evento além do
necessário).

Art. 11º

O evento será realizado em piscina de 25m de extensão com 6 raias.

Art. 12º

Todos os cortes das provas deverão ser efetuados em até 48 horas antes da realização
do evento - encaminhados para moliveira@aquaticapaulista.org.br.

Art. 13º

Não serão permitidas substituições, inclusões ou alterações dos nadadores ou das
provas após a data do encerramento das inscrições.

§ 1º

A Federação Aquática Paulista irá sempre se basear na informação do relatório de
inscrições, não alterando a informação original.
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§ 2º

O Start List poderá sofrer alterações dentro do prazo de cortes que consta no Art. 12º
deste regulamento.

Art. 14º

Para participar da competição é obrigatório apresentar um documento de identidade
com foto, desde que aprovado pelo árbitro geral.

Art. 15º

A Federação Aquática Paulista deverá preparar os balizamentos da competição, com
todas as séries de todas as provas, de acordo com as informações de inscrição
recebidas pelo sistema online e pela planilha anexa neste regulamento (encaminhar
para moliveira@aquaticapaulista.org.br).

Art. 16º

Não será permitido durante o evento o uso de instrumentos sonoros que possam
atrapalhar o bom andamento da competição.

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES
Art. 17º

As inscrições deverão ser realizadas pelo sistema online ou através da planilha anexa.

§ 1º

As entidades deverão preencher a planilha com todas as informações pertinentes.

§ 2º

Não há índice de participação para a competição.

Art. 18º

As entidades participantes deverão realizar suas inscrições até o dia 13/05/2022.

Art. 19º

Valor das Inscrições: Equipes Paradesportivas, Filiadas e Vinculadas 1
PROVA INDIVIDUAL

R$ 17,62

Valor das Inscrições: Equipes Convidadas
PROVA INDIVIDUAL

R$ 22,00

Art. 20º

As equipes participantes deverão efetuar o pagamento de suas inscrições por meio de
Boleto Bancário, que poderá ser gerado após finalizar a inscrição, ou via PIX, pela
Chave CNPJ 43.290.816/0001-00.

§ 1º

O pagamento via boleto ou PIX deve ser efetuado até 17/05/2021 (terça-feira).

§ 2º

As entidades que efetuarem o pagamento via PIX, deverão encaminhar o comprovante
para financeiro@aquaticapaulista.org.br , discriminando o evento e número de quedas
que está sendo pago.

§ 3º

As entidades que não efetuarem o pagamento no prazo determinado no § 1º do
presente artigo, serão automaticamente excluídas do evento.
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CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO
Art. 21º

A Delegacia da 6ª Região oferecerá uma medalha de participação para cada paratleta
inscrito, desde que o mesmo, tenha sido inscrito em pelo menos 2 provas.

CAPÍTULO VII – DA DIREÇÃO
Art. 22º

O árbitro geral e demais árbitros serão indicados pela FAP.

Art. 23º

Os casos disciplinares serão julgados pela comissão disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva da FAP.

Art. 24º

Durante o período de aquecimento, os nadadores não deverão “mergulhar de cabeça”
nas raias de nado, anunciadas no congresso técnico, sendo passível de punição o
atleta que não atender a esta determinação.

Art. 25º

Devido à Pandemia do Covid-19 e visando evitar aglomerações, haverá um
escalonamento de horário das equipes no período de aquecimento.

Art. 26º

Todos envolvidos no evento (Atletas, Comissões Técnicas, Árbitros e Staffs)
deverão preencher e enviar à FAP o Anexo 1. O Documento está disponível na
página do evento.

Art. 27º

O evento seguirá as orientações e condutas informadas no Protocolo de
Competições da FAP, aprovado pelo Governo do Estado de SP.

§ único

O Protocolo de competições está disponível no site da FAP, e deve ser seguido
por todos os clubes participantes.

Art. 28º

Seguindo as determinações do Comitê de Contingenciamento do Governo de SP,
a presença de Público nas dependências do Centro Esportivo durante o evento
estará condicionada ao clube sede e liberações da cidade (Arquibancadas,
vestiário, deck de competição, etc).

§ único

Para o acesso às dependências da piscina e do clube, todos os participantes
(Atletas, Técnicos, Dirigentes, Árbitragem e Público, desde que permitida a
entrada) deverão comprovar o esquema vacinal completo, aqueles que não o
fizerem, deverão apresentar teste negativo (PCR ou Antígeno), 24 horas antes do
evento.

CAPÍTULO VIII - DAS DESPESAS
Art. 29º

As despesas de transporte, hospedagem e alimentação serão de exclusiva
responsabilidade das entidades participantes.
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CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30º

A FAP sempre que julgar necessário poderá alterar o presente regulamento após
consulta ao seu conselho técnico.

Art. 31º

Revogam-se as disposições em contrário.

PROGRAMA DE PROVAS
I ETAPA – Aquecimento 7h as 8h20 – Início 8h30
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA

400 LIVRE
ABSOLUTO
400 LIVRE
ABSOLUTO
50 BORBOLETA
ABSOLUTO
50 BORBOLETA
ABSOLUTO
50 COSTAS
ABSOLUTO
50 COSTAS
ABSOLUTO
100 LIVRE
ABSOLUTO
100 LIVRE
ABSOLUTO
INTERVALO DE 1h30

FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO

II ETAPA
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª

PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
PROVA
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200 MEDLEY
200 MEDLEY
50 LIVRE
50 LIVRE
50 PEITO
50 PEITO
200 LIVRE
200 LIVRE

ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO

FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
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