
 

 

 

I ETAPA DO V CIRCUITO ESCOLAR DE NATAÇÃO- 2017 

“IV TROFÉU FTD EDUCAÇÃO” 
 
 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 
Art.1º – Com a participação dos estabelecimentos de ensino regular do 

Estado do Maranhão e coordenação da Federação Maranhense de Desportos 

Aquáticos – FMDA, será disputado a I ETAPA V CIRCUITO ESCOLAR DE 

NATAÇÃO – 2017 “IV TROFÉU FTD EDUCAÇÃO”, de acordo com o 

presente Regulamento e com as Regras da FINA. 

 
Art. 2º – O Campeonato integrará o calendário da Federação Maranhense 

de Desportos Aquáticos – FMDA e será anualmente realizado, 

preferencialmente no mês de abril. 

 
CAPITULO II 
DO PROGRAMA 

 
Art.3º – A I ETAPA V CIRCUITO ESCOLAR DE NATAÇÃO – 2017 “IV 

TROFÉU FTD EDUCAÇÃO” será disputada em 01 (uma) etapa e em 01 (um) 

dia. 

 
CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art.4º – A “IV TROFÉU FTD EDUCAÇÃO” será realizada na Piscina de 25 

metros, utilizando 05 (cinco) raias no INSTITUTO DIVINA PASTORA (Anil) 
devendo a Federação Maranhense de Desportos Aquáticos reunir condições 
técnicas necessárias para promover este Campeonato. 

 
Art.5º – A Federação Maranhense de Desportos Aquáticos – FMDA, deverá 

preparar o programa de provas a serem disputadas de acordo com os tempos 

oficiais dos participantes disponíveis no sistema CBDA, inclusive os de 

revezamentos. 

 
§ ÚNICO – Não haverá eliminatórias, nadando na última série, os 05 

(cinco) melhores tempos. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS INSCRIÇÕES 

 

Art.6º – O Campeonato é aberto aos nadadores das classes Min i -Mi r im 

(nasc idos em 2010,  2011, . . . ) ,  Pré-Mir im (nasc idos em 2009) ,  

Mirim (nascidos em 2007 e 2008), Pet iz (nascidos em 2005 e 2006), 

Infantil (nascidos em 2003 e 2004), Infanto (nascidos em 2000, 2001 e 2002). 

 



 

 

Art.7º – Os atletas poderão nadar apenas 01 (uma) prova individual, mais o 

revezamento, exceto os atletas mini mirim e pré-mirim que poderão nadar 

apenas 01 (uma) prova. 

 
§ ÜNICO – Caso seja efetuada, erradamente, pelo clube, inscrição de um 

nadador em mais de uma prova individual será cortado à segunda prova, 

terceira prova, etc… permanecendo na primeira prova do programa.  

 

Art.8º – Os estabelecimentos de ensino regular poderão inscrever quantos 

atletas quiserem desde que atendam os requisitos definidos nos artigos 6º e 

7º acima. 

 
§ 1º- O nadador inscrito na prova individual só poderá competir na classe a 

que pertence. 

 

Art.09º – As inscrições deverão ser efetuadas até segunda-feira, dia 

27/04/2016, pelo e-mail desta Federação (fmda.ma@yahoo.com.br), é 

obrigatório, para os atletas que nunca participaram do Circuito Escolar, o envio 

de uma foto 5x7, em fundo branco. 
 

Art. 10º – Os atletas devem pagar R$ 15,00 (quinze reais) para estarem aptos a 
nadar. O pagamento deverá ser feito antes do término do aquecimento, em 
dinheiro, para que possamos fazer o pagamento da arbitragem. 

 
Art. 11º– O Balizamento das provas vai ser feito da seguinte forma: M i n i  

M i r i m ,  P r é - M i r i m ,  Mirim, Petiz, Infantil e Infanto. 

 

Art. 12º - Atletas confederados (CBDA) ou filiados (FMDA) nadarão separados 
dos atletas que não possuem vínculos com estas entidades, exceto nos 
revezamentos. 
 

Art. 13º - Os atletas especiais nadarão de acordo com sua classe (ano de 

nascimento), e entrarão no processo de pontuação para sua escola baseado na 

sua colocação. 

 

 

§ 1º- A premiação dos atletas especiais vai ser feita de forma separada. 
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CAPITULO V 

DAS PROVAS, CONTAGEM DE PONTOS E PRÊMIOS: 

 
Art.14º- O programa de provas desta Competição será disputado em 01 (uma) 

etapa e em 01 (um) dia. 

 
Sábado – manhã (01/04/2017) - Aquecimento: 8h15min 
 
 

Nº Naipe Prova Categoria Nº Naipe 

01ª FEMININO 25 livre Mini Mirim 03ª MASCULINO 

02ª FEMININO 25 livre Pré-mirim 04ª MASCULINO 

05ª  FEMININO  25 Livre  Mirim Escolar  09ª  MASCULINO  

06ª  FEMININO  50 Livre  Mirim Escolar* 10ª  MASCULINO  

07ª  FEMININO  50 Livre  Petiz Escolar  11ª  MASCULINO  

08ª  FEMININO  50 Livre  Petiz Escolar*  12ª  MASCULINO  

13ª  FEMININO  50 Livre  Infantil Escolar  17ª  MASCULINO  

14ª  FEMININO  50 Livre  Infantil Escolar*  18ª  MASCULINO  

15ª  FEMININO  50 Livre  Infanto Escolar  19ª  MASCULINO  

16ª  FEMININO  50 Livre  Infanto Escolar*  20ª  MASCULINO  

*- provas dos atletas confederados (CBDA) ou federados (FMDA) 

Art. 15º- A contagem de pontos será 20, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2 e 1 para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º 
lugares.  

 
Art. 16º – Ao final do Torneio será declarado vencedor o estabelecimento de 

ensino regular que obtiver maior número de pontos na competição. Em caso de 

empate na competição, vencerá o clube que houver conseguido o maior 

número de primeiros lugares e, persistindo o empate, será adotado o mesmo 

critério para as colocações seguintes até o desempate. 

 
Art. 17º – A Federação Maranhense de Desportos Aquáticos- FMDA, oferecerá 

Troféu para as escolas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na Pontuação Geral, 

além de medalhas de “ouro”, “prata” e “bronze” para os nadadores 

classificados em 1º, 2º e 3º lugares, não havendo subdivisões nas classes dos 

atletas. 

 

§ 1º– Nas classes Mirim e Petiz a premiação vai ser feita até o quinto colocado. 

    

    


