
 
 

CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO 
JOGOS SUL AMERICANOS ESCOLARES - 2014 

 

 08 (oito) Masculino 

 08 (oito) Feminino  
 
1 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado peito; 
 
2 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado costas; 
 
3 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado 
borboleta; 
 
4 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado livre; 
 
5 - Melhor tempo da prova de 200 metros nado medley; 
 
6 - Melhor tempo da prova de 400 metros nado livre; 
 
7 – Melhor tempo da prova de 50 metros nado livre - caso o índice técnico 
tenha sido na prova de 100 metros nado livre; 
 
8 – Caso seja o mesmo atleta vencedor da prova de 50 e 100 metros nado 
livre, será convocado o segundo melhor índice técnico da prova de 50 
metros nado livre para uma melhor composição do revezamento 4x50 
metros nado livre; 
 
     Observação: Só serão válidos os tempos obtidos nas provas finais. 
 



 
 

 
1 – Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (oito) será 
adotado os seguintes critérios auxiliares. 
 
A – Segundo melhor tempo da prova de 400 metros nado livre. 
B – Segundo melhor tempo da prova de 200 metros nado medley. 
C – Melhor índice técnico entre os segundos melhores colocados nas 
provas de: 
  50 e 100 de peito. 
  50 e 100 de costas. 
  50 e 100 de borboleta.  
 
2- Os treinadores escolhidos serão:  
  

 Treinador com maior número de atletas convocados no feminino. 

 Treinador com maior número de atletas convocados no masculino. 
       
Observação: Havendo empate no maior número de nadadores (as) 
convocados (as) o desempate será feito verificando o melhor índice 
técnico dos (das) nadadores (as) convocados (as), entre os treinadores 
empatados. 
       
 


