FESTIVAL PAULISTA DE ÁGUAS ABERTAS 2022
DATA DO EVENTO

LOCAL

INSCRIÇÕES

06-11-2022
(domingo)

Praia da Cocanha
Av. João Gonçalves Santana, 451
Caraguatatuba - SP

Marcação: 10h45 as 11h20

28-10-2022

Largada: 11h30

REGULAMENTO
1) A Federação Aquática Paulista (FAP) tem como finalidade a promoção de eventos de
Maratonas Aquáticas junto aos nadadores e entidades, com o intuito de desenvolver e difundir
a modalidade em todo o Estado de São Paulo.
2) O FESTIVAL PAULISTA DE ÁGUAS ABERTAS seguirá de acordo com o presente
regulamento.
3) O evento será realizado em prova única.
4) Para efeito de massificação da modalidade, serão aceitas inscrições de entidades
vinculadas, filiadas, não-filiadas e avulsas.
5) A FAP se responsabiliza pelo regulamento, parte técnica, logística do evento, arbitragem,
inscrições, premiação, divulgação, confecção dos resultados das provas, equipamentos de
cronometragem, bem como a execução e organização geral do evento.
6) Todas as despesas com inscrição, transporte, estadia e alimentação são de
responsabilidade dos participantes.
7) A prova será realizada na Praia da Cocanha –
Caraguatatuba – SP.

Av. João Gonçalves Santana, 451 –

8) A forma de disputa permitirá que o percurso seja realizado na forma de um circuito
triangular, ou seja, utilizando-se boias e/ou sinalização de referência que deverão ser
contornadas pelos nadadores para o cumprimento da distância da prova.
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9) O cronometro será acionado mediante o sinal de partida do árbitro e será travado quando
o atleta tocar na placa no pórtico de chegada;
10) O mapa do percurso da prova seguirá em conformidade ás instruções da equipe de
arbitragem, no dia do evento.
11) Para efeito de disputa, os nadadores serão classificados conforme segue:
Categoria

Nascidos em

Classe

PRÉ-MIRIM

2015 e 2014

Feminino e Masculino

MIRIM 1

2013

Feminino e Masculino

MIRIM 2

2012

Feminino e Masculino

PETIZ 1

2011

Feminino e Masculino

PETIZ 2

2010

Feminino e Masculino

12) As provas serão disputadas nas seguintes metragens:
Categoria

Prova

Pré-Mirim

250 m

Mirim 1

250 m

Mirim 2

250 m

Petiz 1

250 m

Petiz 2

250 m

13) O percurso será anunciado quando da realização do congresso tecnico que antecede a
largada.
14) A FAP realizará as baterias de acordo com o número de participantes, sendo informada
no dia do evento a ordem das mesmas.
15) Os participantes serão acompanhados e supervisionados pela equipe de arbitragem no
decorrer da atividade.
16) As inscrições poderão ser feitas pelo sistema online da FAP, sumula ou pela plataforma
TICKETAGORA.
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17) Na sumula de inscrição é obrigatório que conste O NOME DO NADADOR, DATA DE
NASCIMENTO, CLASSE, AGREMIAÇÃO, EMAIL, FONE E EMAIL DO RESPONSÁVEL.
18) Encaminhar as inscrições para o e-mail: moliveira@aquaticapaulista.org.br
19) O Depto Técnico da FAP confirmará a inscrição publicando no site a relação de inscritos
com 2 dias que antecedem o evento.
20) Não serão aceitas inscrições incompletas ou encaminhadas fora do prazo estabelecido.
21) Não será permitido substituições, inclusões ou alterações dos nadadores.
22) O valor da inscrição individual seguirá de acordo com a tabela abaixo:
CONDIÇÃO

PRAZO

VALOR

LOTE 1

ATÉ 18-10

R$ 65,00

LOTE 2

DE 19-10 A 22-10

R$ 80,00

LOTE 3

23-10 A 28-10

R$ 100,00

Para inscrições realizadas pela plataforma TICKETAGORA será acrescido o valor da taxa de
conveniência.
23) Os participantes que se inscreverem pelo sistema on-line FAP, deverão efetuar o
pagamento de suas inscrições por meio de PIX (Chave CNPJ: 43290816000100).
24) O prazo final para pagamento das inscrições seguirá de acordo com cada lote.
25) O valor referente a inscrição não será devolvido em caso de cancelamento, desistência ou
não comparecimento.
26) Antes do início da prova, o atleta receberá um número de identificação. Todo atleta
deverá ter seu número de identificação marcado em ambos os braços. Essa marcação é de
responsabilidade única e exclusiva da arbitragem, cabendo ao nadador apresentar-se
para marcação dentro do período estabelecido, com o corpo devidamente seco.
27) Para efeito de classificação, será utilizada o tempo final ao completar o percurso total da
sua categoria.
28) Os nadadores que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.
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29) Após a classificação final, serão premiados com medalhas os 3 primeiros colocados de
cada categoria.
30) Será passível de desclassificação:
a- O nadador que não estiver com a devida identificação nos braços;
b- O nadador que não apresentar documento de identificação no controle;
c- O nadador que cometer ato de indisciplina, desacato ou ofensa ao corpo de arbitragem,
equipe de segurança ou outro membro de qualquer entidade participante;
d- O nadador que não obedecer e cumprir o trajeto pré-determinado;
e- O nadador que contornar a boia por baixo da mesma;

31) O corpo de arbitragem será indicado pela FAP.
32) A FAP sempre que julgar necessário poderá alterar o presente regulamento.
33) Revogam-se as disposições em contrário.
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