XVI Travessia a Nado do Canal
de Pereira Barreto 2022
DATA

LOCAL

4-12-2022
(domingo)

INSCRIÇÕES

Porto Fluvial

Até 21-11-2022
23h59

Av. Francisco Custódio Pacca, 850
Pereira Barreto - SP

INSCRIÇÔES

KIT DO ATLETA
Camiseta – Touca - Medalha - Ecobag

GRÁTIS

R$ 145,00

PROVAS

MARCAÇÂO

LARGADA

1 Km – 3 Km – 9,6 Km

7h30 as 8h30

9h

REGULAMENTO
Artigo 1º A Federação Aquática Paulista (FAP) tem como finalidade a promoção de eventos de
Maratonas Aquáticas, almejando o desenvolvimento e a difusão da modalidade em todo o Estado de
São Paulo.
Artigo 2º A Travessia do Canal de Pereira Barreto é uma prova de resistência que propõe aos
nadadores o desafio de nadar no 2º maior canal artificial do mundo.
Artigo 3º A Travessia do Canal de Pereira Barreto é uma realização da FAP em parceria com a
Estancia Turística de Pereira Barreto, cujo intuito está em proporcionar melhor infraestrutura, apoio e
logística no evento.
Artigo 4º As provas da Travessia do Canal serão realizadas partindo-se do Porto Fluvial numa
embarcação até o ponto de largada, onde o nadador deverá retornar ao mesmo ponto para cumprir a
distância total da sua prova.
DEPTO ÁGUAS ABERTAS

Página 1 de 5

Artigo 5º As provas em disputa no evento são:

1 km – Prova curta,
3 km – Prova média
9,6 Km – Prova longa

Artigo 6º O Árbitro Chefe poderá alterar a metragem das provas mediante as condições climáticas ou
na evidência de que a correnteza do canal esteja atuando contra o sentido da prova. O Árbitro Chefe
comunicará a alteração com o máximo de antecedência possível.
Artigo 7º O Árbitro Chefe, sob consulta aos órgãos de segurança (Grupamento de Bombeiros), poderá
determinar a alteração do percurso das provas, e até mesmo o cancelamento delas.
Artigo 8º Cabe a FAP, a organização geral do evento, a execução da parte técnica, a confecção e
divulgação do regulamento específico, a convocação da equipe de arbitragem, o aceite de inscrições,
a aquisição da premiação, a divulgação e homologação dos resultados das provas, bem como a
segurança no evento.
Artigo 9º As despesas com transporte, estadia e alimentação são de responsabilidade dos
participantes.
Artigo 10º As provas serão disputadas na forma travessia, utilizando-se o próprio canal como
referencia do trajeto.
§ único A FAP poderá determinar as largadas na forma de baterias a fim de proporcionar maior
assistência aos participantes durante a prova.
Artigo 11º Somente será permitido embarcações de árbitros ou de autoridades no perímetro da prova.
Não é permitido qualquer tipo de acompanhante de apoio (embarcado em caiaque, stand-up,
embarcações de qualquer tipo, ou nadando ao lado do participante).
Artigo 12º A FAP disponibilizará boias individuais de segurança para os participantes que quiserem
fazer uso deste material.
§ único O participante que fizer uso da boia individual deverá devolvê-la á organização do evento logo
após o término de sua prova. Ao não fazê-lo, deverá arcar com o custo da mesma (R$ 100,00).
Artigo 13º O uso de roupa de borracha, neoprene ou wetsuit é opcional.
Artigo 14º Os atletas serão agrupados por categoria e classe, conforme segue:

Prova Longa – 9,6 km
Categoria

Challenge
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Nascimento

2008 em diante

Idade

14 acima

Classe

Fem e Masc
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Prova Média - 3 km
Categoria

Infanto-Juvenil
Junior e Sênior
Master 1
Master 2
Master 3
EQUIPADA

Nascimento

2009 a 2006
2005 a 1998
1997 a 1983
1982 a 1968
1967 em diante
2009 em diante

Idade

13 a 16
17 a 24
25 a 39
40 a 54
55 em diante
13 acima

Classe

Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc

Para a categoria EQUIPADA será permitido o uso de nadadeira e snorkel (roupa de borracha
é opcional)
Importante: A organização não fornecerá estes equipamentos, sendo que os mesmos são de
responsabilidade do participante.

Prova Curta - 1 km
Categoria

Infanto-Juvenil
Júnior e Sênior
Master 1
Master 2
Master 3
Deficientes

Nascimento

2009 e 2006
2005 a 1998
1997 a 1983
1982 a 1968
1967 em diante
2009 em diante

Idade

13 a 16
17 a 24
25 a 39
40 a 54
55 em diante
13 em diante

Classe

Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc
Fem e Masc

§ 1º Cada nadador poderá participar de apenas uma prova. A escolha da prova não pode ser alterada
após a publicação do Start list.
Artigo 15º As inscrições podem ser realizadas pelo site da FAP (entidades filiadas e vinculadas) ou no
www.ticketsports.com.br (inscrições avulsas) até a data limite de 21-11-2022 as 23h59, de acordo com
as instruções fornecidas em cada plataforma.
Artigo 16º Não será aceito inscrições fora do prazo estabelecido.
Artigo 17º A participação do nadador está condicionada à entrega do termo de participação no dia do
evento - devidamente assinado pelo responsável. Um modelo deste documento está disponibilizado
na plataforma da TICKETAGORA.COM.BR O não cumprimento desta normativa implicará na
desqualificação do atleta.
Artigo 18º A FAP, através da Supervisão de Águas Abertas, reserva-se ao direito do parecer final
sobre o aceite das inscrições recebidas.
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Artigo 19º A inscrição é gratuita. Caso o participante deseje receber o kit do evento (contendo uma
camiseta alusiva, uma touca de natação, uma medalha de participação e uma sacola ecobag), o valor
é de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

§ 1º No ato da inscrição o participante deverá optar pelo tamanho da camiseta (PP-P-M-G-GG-GGG).
§ 2º As inscrições realizadas no site www.ticketsports.com.br terão acréscimo da taxa de
conveniência, conforme informações do próprio site.
Artigo 20º O pagamento poderá ser efetuado até a data limite de 23-11-2022.
§ único Após o prazo final, o participante que não confirmar o pagamento terá a inscrição
automaticamente cancelada.
Artigo 21º Uma vez finalizada a inscrição, a mesma não poderá ser transferida para outro participante.
Artigo 22º Será obrigatório a presença do atleta devidamente documentado (com RG) para
retirada do kit e da premiação no dia do evento, perdendo-se o direito a este na sua ausência.
§ único Não é permitido a retirada do kit à terceiros – somente ao titular da inscrição.
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Artigo 23º A FAP premiará com medalhas diferenciadas os três primeiros colocados de cada
categoria e sexo nas provas curta e média.
Artigo 24º A FAP premiará com troféus os três primeiros colocados – masculino e feminino – da prova
longa – categoria absoluta Challenge.
Artigo 25º Será passível de desclassificação:
§ 1º O atleta que não estiver com a devida identificação nos braços, escápulas e dorso das mãos;
§ 2º O atleta, acompanhante de apoio ou técnico que cometer ato de indisciplina, desacato ou ofensa;
§ 3º O atleta que não cumprir a nado o trajeto pré-determinado;
§ 4º O atleta que participar fora de sua respectiva categoria, bateria ou prova;
Artigo 26º O Árbitro Chefe, poderá, se assim julgar necessário, constituir um Conselho Técnico ou
Disciplinar a fim de deliberar sobre os casos omissos no regulamento.
Artigo 27º A Federação Aquática Paulista sempre que julgar necessário poderá alterar o presente
regulamento após consulta a sua Diretoria.
Artigo 28º Revogam-se as disposições em contrário.
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