
  

 

 

TROFÉU MANOEL SOUZA 
XVIII COPA NORDESTE DE CLUBES DE PISCINA CURTA 

 INFANTIL, JUVENIL, JÚNIOR e SÊNIOR. 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28 e 29 de JULHO de 2017 

 
 

CAPÍTULO 1 
DAS FINALIDADES 
 
Art.1º - Pelas associações localizadas na Região Nordeste, será realizado anualmente, o 
TROFÉU MANOEL SOUZA, de acordo com o presente regulamento e com as regras da 
FINA e tendo por finalidade desenvolver a natação nos estados desta região através deste 
intercâmbio. 
 
Art.2º - A competição integrará o calendário da CBDA, e será realizada preferencialmente no 
mês de Julho depois do último Brasileiro, colaborando assim na difusão, integração e 
desenvolvimento técnico da natação desta região. 
 
Art.3º - Será realizado um rodízio nos locais de realização entre os clubes participantes de 
Pernambuco e que tenha piscina de 25m em condições de realização, ficando como sub-
sede a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL de Recife. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art.4º - A competição será realizada sempre em piscina de 25 metros, dando uma motivação 
extra aos nadadores e uma oportunidade rara ao nível de competição. 
 
 ÚNICO - Não serão disputadas provas eliminatórias, somente finais diretas, 
prevalecendo para efeito de balizamento, os tempos fornecidos pelo sistema de inscrições 
CBDAWEB devidamente conferidos e aprovados pelas respectivas Federações. 
 
Art.5º - A Federação Aquática Pernambucana ficou responsável pela realização da 
competição a partir do 2º Troféu. 
 
Art.6 - O balizamento das provas a serem disputadas, será elaborado pela FAP, de acordo 
com os tempos enviados através do CBDAWEB. 
 
Art.7º - As provas serão disputadas em dois (02) dias e três (03) etapas, assim distribuídas:  
 

Art. 7.1 - O CONGRESSO DE ABERTURA SERÁ ÀS 14:30h, ANTES DA 1ª ETAPA, NA 

SALA DE REUNIÕES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL RECIFE. 
 

I ETAPA Sexta-feira (tarde)   15:00h - aquecimento 
16:15h - início da I etapa 

 
II ETAPA Sábado (manhã)   7:30h - aquecimento. 

8:40h - solenidade de abertura (hino) 
9:00h - inicio da II etapa 

 



  

 

 

III ETAPA Sábado (tarde)   14:30h - aquecimento. 
15:45h - início da III etapa 
 

Art.8º - Todos os cortes deverão ser feitos em até 72 (setenta e duas) horas antes do 
início do Congresso de Abertura, através de área específica dentro do portal da CBDA, 
no mesmo local onde são realizadas as inscrições da competição. A partir de 72 
(setenta e duas) horas, o sistema não aceitará mais cortes. Devendo também ser 
comunicado a FAP, via email (cpdmarco@hotmail.com) para verificação e confirmação dos 
mesmos. 
 
Art. 9º  - Não haverá cobrança de multas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 10º - O Troféu, para clubes da região Nordeste, é aberto aos nadadores das categorias 
INFANTIL 1, INFANTIL2, JUVENIL 1, JUVENIL2, JÚNIOR e SÊNIOR, inscritos em suas 
associações e/ou clubes, devidamente registrados na Federação a que pertença à 
associação e/ou clubes e que por ocasião satisfaçam a Lei de Transferência e que estejam 
cadastrados na CBDA para a temporada do ano em curso. 
 
 NOTA – Em caráter experimental a Copa Nordeste de 2017 será aberta a todos os 
nadadores da categoria petiz 2 da região nordeste, na condição de convidado, sem 
marcar pontos para seus Clubes. 
 
Art. 11º - As associações participantes poderão inscrever quantos atletas por prova individual 
quiserem, e apenas uma equipe de revezamento. 
 
Art. 12º - Nas provas de revezamentos, os atletas infantil 1 e 2 nadarão juntos, sendo o 
mesmo procedimento para o juvenil 1 e 2 e para o Junior 1 e 2. 
 
Art. 13º - Para a classificação dos nadadores participantes no troféu será observado o 
mesmo critério adotado pela CBDA. 
 
Art. 14º - Para participar do Troféu, os clubes deverão fazer suas inscrições através do 
sistema CBDAWEB, de acordo com as instruções a seguir: 
  
 § 1º - As associações participantes devem fazer as inscrições de seus atletas e 
equipes de revezamento no site www.cbda.org.br através do login e senha, fornecidos e 
cadastrados por sua federação. 
 

§ 2º - As inscrições deverão ser feitas até 15 dias antes da data fixada para o inicio do 
Troféu. Após este prazo o sistema automaticamente faz o bloqueio das inscrições. Os 
tempos exibidos no ato da inscrição são os melhores de atleta/equipe dentro do período do 
tempo válido, determinado pela CBDA. Os nadadores e revezamentos sem os tempos de 
prova serão considerados mais lentos e balizados nas primeiras series. 
 
Art.15º - Os pagamentos das inscrições deverão ser efetuados em até 2 dias uteis posterior à 
data limite da inscrição. As inscrições não pagas serão desconsideradas para a participação 
na competição. 
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§ 1º - Ao efetuarem o pagamento das inscrições as Associações deverão enviar o 
comprovante para o email: cpdmarco@hotmail.com  
 
Art.16º - As inscrições deverão ser confirmadas através de deposito bancário à FEDERAÇÃO 
AQUÁTICA PERNAMBUCANA, com valor correspondente à quantidade de nadadores e 
equipes de revezamento do Clube. 
 
Art.17º - As inscrições terão o valor de R$ 60,00 por atleta e o valor de dois (2) 
mergulhos CBDA para a equipe de revezamento por prova. 
 
Art. 18º - Os revezamentos deverão ser confirmados pelas Associações participantes, com a 
entrega das fichas de nado preenchidas com os nomes dos atletas e números dos códigos 
de registro na CBDA, até o término do aquecimento da etapa correspondente. 
 
 § 1º - Após a entrega das fichas de nado, só será permitido à substituição do nadador 
com apresentação do atestado médico e sem alterar a sequência colocada anteriormente;  
 

§ 2º - De acordo com a regra da FINA SW 10.12, As substituições nos revezamentos 
após a entrega das fichas de nado, só poderão ser realizadas em caso de emergência 
médica. Ficará a critério da direção da FAP a indicação o médico responsável na 
competição; 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS PROVAS E CONTAGEM DE PONTOS  
 
Art.19º - Durante o transcorrer de todo o campeonato, o número de provas em que os 
nadadores poderão participar será de no máximo quatro (04) provas individuais e tres 
(03) revezamentos, sendo no máximo, duas provas individuais por etapa. 
 
Art.20º - Caso seja efetuada, 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 primeira e segunda prova do programa. Se houver inscrição errada 
em mais de quatro provas no torneio, prevalecerão as quatro primeiras provas do programa, 
cortando as demais. 
 
Art.21º - A contagem será:  

§ 1º - Provas individuais: 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 e 01 
pontos para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º lugares 
respectivamente.  

 
§ 2º - As provas de revezamentos terão a contagem de pontos em dobro.  
 
§ 3º - Haverá bonificação para os recordes, sendo:  

 10 pontos para recorde do campeonato, 

 30 pontos para recorde brasileiro e 

 50 pontos para recorde sul-americano. 
 
Art.22º - Ao final da competição será declarada vencedora a equipe que obtiver o maior 
número de pontos. Em caso de empate, vencerá a equipe que obtiver o maior número de 1º 
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lugares, persistindo o empate, será adotado o mesmo critério para as demais colocações até 
que seja desfeito o empate. 
 
Art.23º - A FAP oferecerá troféus de posse definitiva para: 

• Troféu ou Taça ao Campeão – Infantil;  
• Troféu ou Taça ao Campeão – Juvenil;  
• Troféu ou Taça ao Campeão – Júnior;  
• Troféu ou Taça ao Campeão – Sênior;  
• Troféu ou Taça ao Campeão, Vice Campeão e Terceiro Colocado – Geral;  

 
NOTA: As provas individuais serão disputadas em Final Direta. Sendo balizadas 

de forma “ABSOLUTAS” premiadas e pontuadas de forma separadas;  
 
Art.24º - Serão oferecidos aos nadadores classificados em 1º, 2º e 3º lugares, medalhas de 
vermeil, prata e bronze. 
 
 § 1º - 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 Federação/CBDA tomar as devidas 
providências. 
 

§ 2º - Será oferecido ao melhor índice técnico de cada classe e categoria, uma 
premiação referente ao feito. 

 

§ 3º - Será oferecido ao atleta mais eficiente de cada classe e categoria, uma 
premiação referente ao feito. 

 
§ 4º - Um atleta não pode receber os dois prêmios, ficando o segundo colocado mais 

eficiente com um dos prêmios. 
 
§ 5º - Havendo empate na pontuação do atleta mais eficiente, será premiado o atleta 

que tiver o melhor índice técnico, dentre os empatados, durante a competição. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DA DIREÇÃO 
 
Art.25º - A direção das provas deste campeonato caberá à FEDERAÇÃO AQUÁTICA 
PERNAMBUCANA. 
 
Art.26º - Os casos omissos neste presente regulamento serão resolvidos no congresso 
técnico, obedecendo-se sempre as leis da FINA. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
DOS CONGRESSOS 
 
Art.27º - Antes da competição, os representantes, devidamente credenciados pelas 
associações participantes, deverão reunir-se em congresso, sob a presidência de um 
representante legal da FAP. 



  

 

 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art.28º - Qualquer modificação a ser feita neste regulamento, somente deverá vigorar para o 
ano seguinte e com a aprovação da maioria presente.  
 
Art.29º - Logo após o final da competição, serão homologados os resultados finais, 
proclamados o Campeão, Vice-Campeão e 3º colocado geral e os Campeões das classes 
INFANTIL, JUVENIL, JÚNIOR e SÊNIOR, além dos melhores índices técnicos e atletas mais 
eficientes das classes Infantil 1, Infantil 2, Juvenil 1, Juvenil 2, Junior 1, Junior 2 e Sênior. 
 
Art.30º - Será de responsabilidade do congresso de abertura e técnico a escolha da próxima 
sede. Será obedecido um rodízio entre os clubes do estado, desde que tenha as condições 
técnicas necessárias para realização do evento. 
 
Art. 31º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

******** 
 
 

VENCEDORES DO TROFÉU MANOEL SOUZA  
COPA NORDESTE DE CLUBES DE PISCINA CURTA 

 
 

Edição ANO Clube Campeão Local 

I. 2000 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

II 2001 NUNAGE ATIVIDADES GERAIS E ESPORTIVAS/PE AABB Recife 

III 2002 CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE/PE AABB Recife 

IV 2003 CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE/PE AABB Recife 

V 2004 CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE/PE AABB Recife 

VI 2005 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

VII 2006 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

VIII 2007 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

IX 2008 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

X 2009 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

XI 2010 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

XII 2011 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

XIII 2012 SPORT CLUBE DO RECIFE AABB Recife 

XIV 2013 ASSOCIAÇAÕ ATLETICA BANCO DO BRASIL RECIFE/PE AABB Recife 

XV 2014 SPORT CLUBE DO RECIFE AABB Recife 

XVI 2015 SPORT CLUBE DO RECIFE AABB Recife 

XVII 2016 SPORT CLUBE DO RECIFE AABB Recife 

XVIII 2017  AABB Recife 

XIX 2018  AABB Recife 

XX 2019   

 
 
 



  

 

 

 
PROGRAMA DE PROVAS 

 
1a etapa - sexta-feira - tarde 

 

Nº Prova  ESTILO Categoria Sexo 

     

1.  100m Borboleta Absoluto Fem 

2.  100m Borboleta Absoluto Masc 

3.  100m Peito Absoluto Fem 

4.  100m Peito Absoluto Masc 

5.  50m Livre Absoluto Fem 

6.  50m Livre Absoluto Masc 

7.  Rev 4x50m Medley Infantil Fem 

8.  Rev 4x50m Medley Infantil Masc 

9.  Rev 4x50m Medley Juvenil Fem 

10.  Rev 4x50m Medley Juvenil Masc 

11.  Rev 4x50m Medley Junior Fem 

12.  Rev 4x50m Medley Junior Masc 

13.  Rev 4x50m Medley Sênior Fem 

14.  Rev 4x50m Medley Sênior Masc 

 
2a etapa - sábado - manha 

 

Nº Prova  ESTILO Categoria Sexo 

     

15.  100m Livre Absoluto Fem 

16.  100m Livre Absoluto Masc 

17.  50m Costas Absoluto Fem 

18.  50m Costas Absoluto Masc 

19.  100m Medley Absoluto Fem 

20.  100m Medley Absoluto Masc 

21.  Rev 4x50m Livre Infantil Fem 

22.  Rev 4x50m Livre Infantil Masc 

23.  Rev 4x50m Livre Juvenil Fem 

24.  Rev 4x50m Livre Juvenil Masc 

25.  Rev 4x50m Livre Junior Fem 

26.  Rev 4x50m Livre Junior Masc 

27.  Rev 4x50m Livre Sênior Fem 

28.  Rev 4x50m Livre Sênior Masc 

 
3a etapa - sábado - tarde 

 

Nº Prova  ESTILO Categoria Sexo 

     

29.  50m  Peito Absoluto Fem 

30.  50m Peito Absoluto Masc 

31.  100m Costas Absoluto Fem 

32.  100m Costas Absoluto Masc 

33.  50m Borboleta Absoluto Fem 



  

 

 

34.  50m Borboleta Absoluto Masc 

35.  400m Livre Absoluto Fem 

36.  400m Livre Absoluto Masc 

37.  Rev 4x50m Livre Infantil Misto 

38.  Rev 4x50m Livre Juvenil Misto 

39.  Rev 4x50m Livre Junior Misto 

40.  Rev 4x50m Livre Sênior Misto 

 


