Associação dos Nadadores Masters de Pernambuco

REGULAMENTO ESPECÍFICO
XVI CIRCUITO PERNAMBUCANO MASTERS DE NATAÇÃO 2017

OBJETIVOS:
Art. 1º - Dividir todas as provas de natação de forma a não repeti-las durante o circuito,
com o objetivo de diversificar e motivar a participação dos nadadores em todo o
calendário.

Art. 2º - Apontar por meio de ranking os melhores nadadores da natação masters de
Pernambuco, em cada faixa etária e nas categorias Pré-Master e Master Iniciante.

Art. 3º - Apontar, por meio de ranking, as melhores equipes do Estado. Será realizado em
04 (QUATRO) etapas, juntamente com o Torneio da Amizade e os campeonatos
estaduais de piscina longa e de piscina curta, num total de 07 (sete) eventos:
REALIZAÇÃO:
1ª ETAPA
200 m nado
MEDLEY

2ª ETAPA
200 m nado
COSTAS

3ª ETAPA
200 m nado
PEITO
50 m nado
BORBOLETA
iniciante
100 m nado
LIVRE

50 m nado
COSTAS iniciante

50 m nado
PEITO iniciante

100m nado
COSTAS

100 m nado
BORBOLETA

50 m nado
LIVRE iniciante

50 m nado
LIVRE iniciante

50 m nado
LIVRE iniciante

50 m nado
PEITO

50 m nado
LIVRE

50 m nado
BORBOLETA

REVEZAMENTO
4X50
BORBOLETA
MISTO

REVEZAMENTO
4X50 PEITO
FEM/MAS

REVEZAMENTO
4X50 MEDLEY
FEM/MAS

4ª ETAPA
200 m nado
LIVRE
100 m nado
MADLEY
iniciante
100 m nado
PEITO
50 m nado
LIVRE
iniciante
50 m nado
COSTAS
REVEZAMENTO
4X50 LIVRE
FEM/MAS

* CATEGORIA MASTER INICIANTE (MI)

PONTUAÇÃO:
Art. 4º - Será obedecido o critério do regulamento geral.
PREMIAÇÃO:
Art. 5º - Em cada etapa haverá premiação de medalhas, por prova e faixa etária até o 3º
colocado, porém não haverá troféu por equipe.
Parágrafo único - Todos os nadadores classificados como especiais disputarão na faixa
100+, sendo premiados até o 3º colocado. Assim não haverá “MI” para esta faixa, ficando
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optativo ao atleta participar em sua faixa etária conjunto com os demais nadadores, assim
uma vez feita à migração, o mesmo não poderá mais retornar para a categoria 100+.
Art. 6º O nadador terá que participar de, no mínimo, metade dos eventos mais 01 (50% +
01), para se habilitar ao troféu de melhor índice técnico do ano. Este índice será
avaliado pelo coeficiente de proximidade do recorde mundial no tempo nas provas, de
cada faixa etária.

PREMIAÇÃO TROFÉU EFICIÊNCIA:
§ 1º Os 03 (três) primeiros colocados de cada faixa etária que somarem maior número
de pontos nas 05 (cinco) etapas, no Torneio da Amizade e nos 02 (dois) Campeonatos
Estaduais.
§ 3º As 03 (três) primeiras equipes que somarem maior número de pontos nas 05
(cinco) etapas, no Torneio da Amizade e nos 02 (dois) Campeonatos Estaduais.
§ 4º Os nadadores que vencerem todas as suas provas concorrerão ao Troféu de
Melhor Nadador do Circuito.
§ 5º O nadador terá que participar de, no mínimo, metade dos eventos mais um (1)
(50% + 01), ou seja, 04 (quatro) competições, sendo, pelo menos, 01(um)
Campeonato Pernambucano para se habilitar ao troféu por faixa etária.

Obs.: No caso de empate entre os nadadores e clubes serão definidos pelo maior
número de medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, persistindo o empate,
a definição será feita através do índice técnico.
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