
 
 

X TORNEIO OPEN CORREIOS/CBDA DE NATAÇÃO 
 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º - Pelas Associações de Federações filiadas a Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos – CBDA, será realizado o TORNEIO OPEN CORREIOS – CBDA DE NATAÇÃO, 

junto com o XXIV Campeonato Brasileiro de Natação – Troféu Profº Daltely 

Guimarães, de acordo com o presente Regulamento e com as regras da FINA. 

 

Art. 2º – O Campeonato integrará o Calendário Nacional da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos – CBDA e será realizado anualmente, colaborando assim na difusão e 

apuro técnico da natação do País. 

 

§ ÚNICO – A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA delegará à 

Federação indicada para sede, a organização do Torneio Open Correios – CBDA de 

Natação, desde que a mesma preencha os requisitos exigidos pelo presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA 

 

Art. 3º - O programa da competição deste Campeonato anexo a este Regulamento, será 

disputado em quatro (04) etapas, em quatro (04) dias, de 17 a 20 de dezembro de 2014. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º - O presente Torneio, será realizado em piscina de 50 metros, devendo a associação 

sede reunir condições técnicas necessárias para promovê-lo, com piscina aquecida e de 

aquecimento, iluminação adequada e acomodação para os atletas e público, ambulatório 

para primeiros socorros, ambulância UTI Móvel, ficando ainda ao seu encargo: 

 

1. Possuir equipamentos de cronometragem eletrônica e apuração de resultados (Placar 

Eletrônico, computadores com CBDAWEB instalado); 

 

2. Disponibilizar ponto de acesso à internet, instalada no interior da cabine de controle 

(Banda Larga), para transmissão de resultados em tempo real; 

 



 
 

3. No caso de não estar presente um representante da CBDA para a transmissão de dados, 

informar no máximo até 72h(Setenta e duas horas) antes do início da competição o nome, e 

e-mail do representante local. 

 

Art. 5º - À critério da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, poderão participar 

quaisquer nadadores, mesmo em estágio, não incluídos na disputa do Campeonato, desde 

que estejam devidamente registrados na CBDA e cumpram as exigências de terem os 

índices de participação obtidos em competições oficiais, nos últimos 12 (doze meses). Os 

índices de referência são os índices do Troféu Daltely Guimarães. 

 

Art. 6º - As eliminatórias do Torneio OPEN serão realizadas tendo como base os resultados 

do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães e dos demais 

nadadores de outras classes e categorias, regularmente inscritos na competição pelos seus 

respectivos clubes. 

 

Art. 7º - Somente participarão das provas finais do Torneio Open os 08 (oito) melhores 

nadadores classificados nas provas constantes do Programa do Campeonato Brasileiro 

Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães. 

 

Art. 8º - Todas as provas de revezamentos do Troféu Daltely Guimarães serão disputadas 

após as provas do Torneio OPEN, observando-se as etapas programadas no respectivo 

regulamento. Com exceção dos revezamentos 4x100 Medley (F e M), 4º etapa, que serão 

disputadas pela manhã, ao término das provas individuais do Troféu Daltely Guimarães. 

 

Art. 9º - Os nadadores participantes poderão disputar as provas em que estiverem 

classificados, com o limite de quatro (04) provas individuais nas quatro (04)  etapas, sendo 

no máximo duas provas individuais por etapa. 

 

Art. 10 - As provas de fundo (800 metros nado livre feminino e 1.500 metros nado livre 

masculino), não terão séries eliminatórias. Os 8 (oito) melhores tempos de inscrição 

independente de classe nadarão durante o Torneio Open. As demais séries serão 

disputadas durante o Campeonato Brasileiro Senior, sendo que a série mais forte será a 

primeira a nadar, vindo a seguir a segunda mais forte, etc…, até a série mais fraca que será 

a última a nadar. As classificações do 1º ao 8º lugar para o Campeonato Brasileiro Sênior 

serão apuradas depois de realizadas todas as séries das provas de fundo. 

 

Art. 11 – O técnico do atleta desistente de uma prova do Torneio Open, deverá comunicar o 

fato o mais rápido possível até o final da etapa eliminatória, durante a realização do 

Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães. 

 



 
 

Artigo 12 - Caso o técnico não comunique até 15 (quinze) minutos do início do aquecimento 

do OPEN, da desistência do atleta em participar de uma prova, será cobrado uma multa 

referente ao não comparecimento, e, caso, apresente atestado médico, ficará impedido de 

nadar outra prova, inclusive de revezamento, da respectiva etapa. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES E ÍNDICES 

 

Art. 13 - No intuito de facilitar a participação de todos os nadadores inscritos no Torneio 

OPEN, não será cobrada taxa de inscrição. 

 

Art. 14 - Todos os nadadores cadastrados na CBDA, mesmo que, em estágio e/ou 

observação pela CBDA, terão o direito de participar do TORNEIO OPEN CORREIOS – 

CBDA DE NATAÇÃO, competindo nas séries eliminatórias durante a realização do 

Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães, desde que tenham 

os índices do referido Campeonato, obtidos na forma e direito estipulados no presente artigo 

e parágrafos. 

 

§ ÚNICO - Estes nadadores nadarão durante as eliminatórias do Torneio OPEN junto com 

os nadadores da classe Sênior, balizados de acordo com os seus tempos oficiais de 

inscrição. 

 

Art. 15 - Os atletas inscritos no Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely 

Guimarães estarão automaticamente inscritos no TORNEIO OPEN CORREIOS – CBDA DE 

NATAÇÃO. 

 

Art. 16 - Caso seja efetuado erradamente, pela Associação, inscrição de um nadador em 

mais de duas provas individuais na mesma etapa, será cortado da terceira, quarta prova, 

etc…, permanecendo na 1ª e 2ª prova do programa de provas. Se houver inscrição errada, 

em mais de quatro (04) provas individuais no TORNEIO OPEN, prevalecerão as quatro (04) 

primeiras provas do programa, cortando-se as demais. 

 

Art. 17 - As inscrições dos atletas da classe Sênior, em estágio e/ou em observação pela 

CBDA, com índice de participação, deverão obedecer os prazos determinados das 

inscrições do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PROVAS, CONTAGEM DE PONTOS 

 

Art. 18 - A contagem conjunta de pontos será feita após a disputa de cada prova do 

programa nas finais, obedecendo ao seguinte sistema: 



 
 

 

a) Provas Individuais: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos para os classificados do 1º ao 8º lugares 

respectivamente. 

 

Art. 19 - Bonificação de Pontos: – São instituídas as bonificações de pontos para a quebra 

de recordes individuais, desde que obtidos nas eliminatórias e finais somente para o 1º 

tempo da prova, sendo seguinte a pontuação: 

 

- Recorde de Torneio – 20 pontos – Recorde Brasileiro – 35 pontos – Recorde Sul 

Americano – 70 pontos – Recorde Mundial – 350 pontos 

 

Art. 20 - Em caso de empate na 1º colocação com obtenção de recordes, os pontos da 

bonificação serão divididos pelas Associações dos nadadores vencedores. Na obtenção de 

um recorde Mundial, contar-se-á sempre a pontuação mais elevada, desprezando-se a do 

recorde Sul Americano, Brasileiro e Campeonato e assim sucessivamente. 

 

Art. 21 - No caso de ser igualado o tempo do recorde o mesmo será homologado, mas não 

será válido para efeito de bonificação de pontos. 

 

Art. 22 - Quando o recorde de uma prova for batido na fase eliminatória, ou seja, durante a 

realização do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação – Troféu Daltely Guimarães, o 

clube do atleta recordista terá direito à bonificação de pontos. Quando o recorde for batido 

na fase eliminatória e, posteriormente na final, prevalecerá apenas o recorde da final, no 

que diz respeito a pontuação para o torneio OPEN. 

 

CAPÍTULO VI 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 23 - Os casos omissos serão resolvidos no Congresso, obedecendo-se sempre as Leis 

da FINA, exceto os casos disciplinares e administrativos, que serão julgados pela autoridade 

designada pela CBDA, que aplicará as punições de acordo com a Instrução Normativa Nº. 

01/2001 de 15 de janeiro de 2001. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS PRÊMIOS 

 

Art. 24 - O Torneio OPEN CBDA – CORREIOS, ficará de posse definitiva da Associação 

que o vencer. 

 

Art. 25 - Será declarada vencedora a Associação que obtiver o maior número de pontos na 

competição. 



 
 

 

Art. 26 -  Em caso de empate, na competição, vencerá a Associação que houver obtido o 

maior número de primeiros lugares; persistindo o empate, adotar-se-á o mesmo critério para 

as colocações seguintes, até o desempate. 

 

Art. 27 - A Federação Organizadora oferecerá a Associação vencedora nas categorias 

feminina e masculina um Troféu ou Taça de posse definitiva, assim como um Troféu ou 

Taça de posse definitiva à Associação vencedora geral e dois (02) Troféus as Associações 

colocadas em 2º e 3º lugares geral. Serão oferecidos também medalhas de vermeil, prata e 

bronze para os nadadores classificados, respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares em cada 

prova. Também serão oferecidos dois (02) Troféus de melhor índice técnico (masculino e 

feminino) e dois (02) Troféus de eficiência (masculino e feminino). Todos esses prêmios 

deverão ser apresentados no Congresso. Poderão, ainda, ser indicados patronos para as 

provas do programa, homenageando-se desportistas de reconhecidos serviços prestados a 

Natação Brasileira. 

 

Art. 28 - Os índices técnicos serão sempre calculados, percentualmente, em relação a 

tabela em vigor, para a temporada em curso, organizada pela Direção Técnica da CBDA, 

sendo validos os tempos obtidos nas eliminatórias e finais. Havendo empate em uma das 

classes e categorias, prevalecerá o 2º melhor índice técnico entre os atletas empatados. Se 

o empate no índice técnico for na mesma prova será premiado o vencedor da prova. 

 

Art. 29 - Serão considerados para efeito do Troféu Eficiência, os pontos relativos a 

bonificação para a quebra de recordes individuais. Havendo empate na pontuação do atleta 

mais eficiente, será premiado o atleta que tiver o melhor índice técnico durante a 

competição. 

 

Art. 30 - É obrigatória a presença do atleta na cerimônia de premiação quando chamado, 

devidamente uniformizado, sendo passível de punição caso assim não o faça, cabendo à 

autoridade designada pela CBDA tomar as devidas providências. 

 

Art. 31 - A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, poderá sempre que 

julgar necessário, alterar o presente Regulamento. 

 

Art. 32 -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

VENCEDORES DO TORNEIO OPEN/CORREIOS/CBDA 

 

Edição ANO LOCAL CAMPEÃO PISCINA 

I 2005 Santos – SP E.C.Pinheiros - SP 25 metros 



 
 

II 2006 Vitória – ES E.C.Pinheiros - SP 50 metros 

III 2007 São Paulo – SP E.C.Pinheiros - SP 50 metros 

IV 2008 Florianópolis – SC E.C.Pinheiros - SP 50 metros 

V 2009 São Paulo – SP E.C.Pinheiros - SP 50 metros 

VI 2010 Guaratinguetá – SP E.C.Pinheiros - SP 25 metros 

VII 2011 Rio de Janeiro - RJ Minas Tênis Clube - MG 50 metros 

VIII 2012 Guaratinguetá – SP E.C.Pinheiros - SP 25 metros 

IX 2013 Porto Alegre - RS Minas Tênis Clube - MG 50 metros 

X 2014 Rio de Janeiro – RJ  50 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


