
 

REGULAMENTO DA III COPA AABB NITEROI DE NATAÇÃO 

 

CAPÍTULO I - FINALIDADES E OBJETIVOS  

Art. 1 º - A III COPA AABB DE NATAÇÃO tem por finalidade promover a qualidade de vida dos 

participantes, através do incentivo à prática da natação na cidade de Niterói, estimulando e 

aprimorando o nível técnico dos atletas e proporcionado um espírito de confraternização entre 

os participantes.  

Art. 2 º - A III COPA AABB DE NATAÇÂO será regida pelo presente Regulamento e pelas Regras 

da FINA, obedecendo ainda, as normas expedidas pela FARJ e CBDA.  

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO  

Art. 3 º - O Evento será realizado na sede São Francisco da AABB Niterói, no dia 06 de novembro 

de 2021, com início previsto para as 7h. A Direção da AABB Niterói realizará, se houver 

necessidade, reunião com os representantes das equipes participantes da III COPA AABB 

NITERÓI DE NATAÇÃO, a fim de dirimir quaisquer dúvidas e demais detalhes para a melhor 

organização da COPA, tendo em vista a questão do momento em que vivemos, a Pandemia de 

COVID-19. 

§ ÚNICO - As provas da III COPA AABB DE NATAÇÃO serão estabelecidas considerando 

que nossa região necessita de incentivo para que cada vez mais novos alunos, atletas, 

academias, clubes e entidades federadas ou não, possam vislumbrar participação e desempenho 

dos seus afiliados com a certeza de que esta participação somará em suas ações para fidelizar 

mais adeptos para natação.  

Art. 4 º - O prazo de inscrição se encerra 15 dias antes da realização do evento, 

IMPRETERÍVELMENTE!!!  

Art. 5 º - III COPA AABB DE NATAÇÃO DE NATAÇÃO, será realizada pela AABB Niterói, com 

suporte técnico da Ratto D’água AESSL e contará com um número adequado de árbitros para 

dar bom andamento técnico ao evento.  

Art. 6 º - Para controle dos atletas, caberá a AABB Niterói a devida conferência dos documentos 

de identidade, válidos como oficiais pela legislação Brasileira.  

  § ÚNICO – A título de classificação dos atletas por categorias, serão adotas as idades 

em 31/21/2021, conforme as regras internacionais de natação (FINA) e conforme a o código da 

FARJ / CBDA. 

Art. 7 º - Caberá a Ratto D’água preparar os programas das séries de acordo com os mapas de 

inscrição enviados e preenchidos pelas equipes, de acordo com capítulo V deste regulamento.  

Art. 8 º - O atleta deverá se apresentar no banco de controle conforme cronograma 

preestabelecido, por faixa etária, prova e naipe, evitando assim aglomerações indevidas, 

quando   receberá sua papeleta de participação. O atleta que perder a prova, por qualquer 

motivo, poderá ser rebalizado em provas de outras classes, porém não terá direito a premiação, 

nem contagem de pontos.  

  



 

 

Art. 9º - Os representantes das equipes deverão solicitar na mesa de controle, antes do início 

da etapa, suas papeletas de revezamento, que deverão ser preenchidas com nome, sobrenome, 

na respectiva ordem de largada.  

Art. 10.  A Direção da AABB NITERÓI se compromete a divulgar o resultado do evento, de acordo 

com a diversas provas, categoria e naipe, com fixação dos resultados oficiais em local público e 

de livre acesso, bem como no site da Entidade, 48 h após o término do evento. 

 

CAPÍTULO II  - DA ARBITRAGEM  

Art. 11 - O Árbitro Geral terá todos os poderes conforme determina a Regra da FINA, inclusive 

podendo suspender a competição a qualquer momento por razão climática ou quando não 

possa assegurar o seu prosseguimento.  

Art. 12 - Caberá aos técnicos dar apoio irrestrito às decisões do Árbitro Geral.  

Art. 13 – A equipe de arbitragem estará assim configurada: 

 1 Árbitro Geral 

 1 Oficial do Banco de Controle 

 1 Chefe dos Cronometristas 

 6 Cronometristas 

 2 Juízes de Nado 

Art. 14 - As desclassificações e desqualificações nas provas individuais e revezamentos ocorrerão 

sempre que o atleta contrariar as regras da FINA, salvo os atletas Mirim, Mirim 1 e Mirim 2, que 

serão autuados através de seus treinadores, mas sem desclassificação.   

 

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO  

Art. 16 - Poderá participar da III COPA AABB DE NATAÇÃO qualquer clube, oriundo ou não da 

região de Niterói, filiado ou não a Federação Aquática do Rio de Janeiro, com direito a todas as 

premiações e contagem de pontos.  

Art. 17 - Neste evento o atleta só poderá participar representando uma entidade que assuma 

sua inscrição junto à promotora (AABB Niterói). Não é permitida a participação de atletas 

avulsos. Atletas que no momento da sua inscrição não tiverem nenhum vínculo com qualquer 

entidade de prática de natação, deverá procurar alguma que lhe receba como aluno/atleta. 

CAPÍTULO IV - DAS CLASSES  

Art. 18 – Os atletas serão distribuídos nas diversas categorias e naipes de acordo com a sua 

idade em 31/12/2021, seguindo as normas de categorias praticadas em todo território nacional 

conforme estatuto da FARJ e da CBDA, conforme tabela abaixo: 



 

 

ANO DE NASCIMENTO CATEGORIA 

MINI MIRIM NASCIDOS EM 2015 OU APÓS 

PRE MIRIM NASCIDOS EM 2013, 2014 

MIRIM I NASCIDOS EM 2012 

MIRIM II NASCIDOS EM 2011 

PETIZ I NASCIDOS EM 2010  

PETIZ II NASCIDOS EM 2009 

INFANTIL I NASCIDOS EM 2008 

INFANTIL II NASCIDOS EM 2007 

JUVENIL I NASCIDOS EM 2006 

JUVENIL II NASCIDOS EM 2005 

JUNIOR I NASCIDOS EM 2003 E 2004 

JUNIOR II NASCIDOS EM 2002 

SENIOR NASCIDOS DE 1997 A 2001  

MASTER A NASCIDOS DE 1992 A 1996 

MASTER B  NASCIDOS DE 1987 A 1991 

MASTER C NASCIDOS DE 1982 A 1986 

MASTER D NASCIDOS DE 1977 1 1981 

MASTER E NASCIDOS DE 1972 A 1976 

MASTER F  NASCIDOS DE 1967 A 1971 

MASTER G  NASCIDOS DE 1962 A 1966 

MASTER H NASCIDOS DE 1957 A 1961 

MASTER I NASCIDOS DE 1952 A 1956 

MASTER J NASCIDOS DE 1947  A 1951 

MASTER K NASCIDOS EM 1942 OU ANTES 

 

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES  

Art. 21 - Para participar da III COPA AABB DE NATAÇÃO DE NATAÇÃO, os clubes deverão enviar 

as inscrições dos participantes dentro dos prazos estabelecidos nas cartas convite às 

agremiações.  

Art. 22 - A AABB NITERÓI se comunicará com os clubes sempre por e-mail. Será exigido de cada 

clube um representante oficial, que será responsável por receber e enviar as inscrições para a 

AABB, obedecendo os prazos estabelecidos, bem como manter comunicação oficial entre seu 

clube a AABB Niterói.  

 Art. 23 – O valor da Taxa de inscrição por prova individual é de R$35,00 e de R$200,00 por 

revezamento; 

Art. 24 - Serão aceitas inscrições no dia da competição mediante disponibilidade de vagas, com 

o valor de R$90,00 para as provas individuais e R$300,00 para as provas de Revezamento; 

 

 

 



 

 

Art. 25 - Cada clube poderá inscrever um número ilimitado de atletas por prova.  

Art. 26 - Cada atleta poderá nadar até 2 provas individuais mais o revezamento.  

Art. 27 - A inscrição do atleta de qualquer classe pressupõe a sua aptidão física e mental, 

comprovada por atestado médico entregue em sua instituição, para participação nos eventos 

previstos, isentando a AABB Niterói de qualquer responsabilidade quanto a qualquer tipo de 

problema ou acidentes advindos da não observância de restrições e precauções individuais de 

cada um.  

Art. 28 - Cada clube poderá inscrever duas equipes de revezamento por prova.  

Art. 30 - Nas provas de revezamento serão adotados os seguintes critérios: 

  Mini Mirim+ Pré-Mirim  

Mirim I + Mirim II 

Petiz I + Petiz II  

Infantil I + Infantil II  

Juvenil I + Juvenil II  

Júnior I + Júnior II  

Sênior  

Master (todas as subclasses, sendo que o somatório das idades deve ser de igual ou 

superior a 120 anos e 140 anos) 

Art. 32 - A AABB Niterói não fará devolução nem dará crédito, por valores pagos pelas equipes. 

Art. 33 - O não comparecimento do atleta à competição não isenta o mesmo do pagamento 

referente às inscrições efetuadas.  

 

CAPÍTULO VI - BALIZAMENTO  

Art. 34 - Nas etapas da III COPA AABB DE NATAÇÃO DE NATAÇÃO, as séries poderão ser 

rebalizadas pelo Árbitro Geral com o intuito de reduzir a quantidade destas, em consequência 

da ausência de nadadores, equipes inscritas ou quando haja comprovadamente erro de 

balizamento.  

Art. 35 – Todas as classes poderão ser balizadas juntos, na mesma prova, porém com premiações 

rigorosamente separadas de acordo com as faixas etárias.  

 

CAPÍTULO VII - DA PONTUAÇÃO  

Art. 36 - Serão conferidos pontos aos nadadores nas provas individuais e de revezamento de 

acordo com as suas classificações, que serão somados para a entidade a que pertence o atleta. 

Art. 37 - A pontuação das provas individuais será atribuída aos atletas conforme tabela abaixo:  



 

colocação pontuação 

1º  28 

2º  24 

3º  20 

4º  16 

5º  15 

6º  14 

7º  13 

8º  12 

9º  9 

10º  7 

11º  6 

12º  5 

13º  4 

14º  3 

15º  2 

16º  1 

 

 

Art. 38 - Nas provas de revezamento será atribuído às equipes valor dobrado dos pontos 

concedidos nas provas individuais.  

Art. 39 - Em caso de empate em uma prova, entre dois ou mais concorrentes, serão somados os 

pontos correspondentes às colocações envolvidas e a soma assim obtida será dividida entre os 

nadadores empatados.  

 

CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS  

Art. 40 – Serão oferecidas as seguintes provas para ambos os naipes (Masculino e Feminino): 

Categorias Mini Mirim e Pré-Mirim: 25 m pranchinha, 25 m nado livre 

Mirim I e II: 25m nado livre, 25 m nado Costas e Revezamento 4x25 nado livre 

Categorias Petiz I e II: 50m nado livre / 50m nado Costas / Revezamento 4x50m nado livre 

Categorias: Infantil I e II: 50 e 100m nado livre / 100m medley Revezamento 4x 500m Livre 

Categorias Juvenil I e II: 50 e 100 m nado livre / 100 m Medley Revezamentos 4x50 Livre 

Categorias Junior I, II e Sênior: 50 e 100m livre, 100m medley e Revezamentos 4x50 livre 

Categorias Master: 50m e 100m livre, 100m medley e Revezamento 4x50 100+ e 200+ 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO  

Art. 41 - As premiações das provas individuais serão distribuídas conforme critérios abaixo:  

§ 1º - Todos os atletas das classes Mini Mirim, Pré-Mirim e Mirim I E II serão premiados com 

medalhas de participação, na saída da piscina, logo após sua participação na prova,  

§ 2º - Nas classes Petiz I e II, será premida até a 6 colocação, de acordo com as faixas etárias e 

naipe. 

§ 3º - Nas classes Infantil l a Máster será premiada até a 3º colocação, de acordo com as faixas 

etárias e naipe.  

§ 4º - Os atletas do Infantil em diante serão premiados de forma solene, no pódio, onde deverão 

se apresentar quando solicitados, trajando o uniforme de sua equipe.  

Art. 42 - Nas provas de revezamento haverá premiação até a 3ª colocação.  

Art. 43 - Haverá premiação com troféus para os clubes que mais pontuarem, do 1º (primeiro) ao 

3º (terceiro) lugar geral.  

§ 2º - Para efeito de contagem geral, será considerado o somatório de pontos das classes de 

Mirim I a Máster.  

§ 3º - Em caso de empate na contagem final dos pontos, será proclamada campeão ou vencedor 

o clube que houver conseguido maior número de primeiros lugares nas provas da competição. 

Permanecendo ainda assim o empate, o título de campeão ou vencedora caberá a equipe que 

tiver alcançado o maior número de segundos lugares e assim sucessivamente. O mesmo 

procedimento estipulado no presente artigo será adotado para dirimir empates em qualquer 

das colocações subsequentes.  

Art. 44 º - A AABB NITERÓI poderá, sempre que julgar necessário, alterar o presente 

regulamento.  

Art. 45º - Após o prazo regulamentar de inscrição, a AABB Niterói divulgará por e-mail aos clubes 

participantes o programa de provas.  

Art. 46 - Devido à pandemia, será elaborado um cronograma de competição, que deverá ser 

rigorosamente respeitado, juntos com os demais protocolos já implementados no Clube. 

Somente terá acesso à área de competição os atletas e seus respectivos treinadores, na hora do 

aquecimento e depois para a sua prova. 

Art. 46º - As provas serão agendadas a cada 5 minutos. Atletas somente terão acesso à área de 

aquecimento 15 minutos antes de sua prova, de onde deverão se dirigir ao balizamento.  

Art. 47º - Somente terão acesso às instalações do clube os atletas, 1 responsável por cada equipe 

participante (Técnico e 1 responsável pelo atleta, quando este for menor de idade). 

Art. 48º - Somente terão acesso às dependências do clube pessoas trajando máscara e todos 

terão a sua temperatura aferida no momento do ingresso no clube. Todos deverão permanecer 

de máscara por todo o tempo que estiverem dentro das dependências do clube. 

Art. 49º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da AABB NITERÓI.  


