
Regional Tria ngulo de Nataça o 2018 
 

REGULAMENTO 
 
Art.1º Os Torneios da Regional Triângulo de Natação são competições do calendário oficial e extraoficiais da 
Federação Aquática Mineira. 
 
Parágrafo Único: A participação nestas competições de clubes filiados dará direito aos benefícios da Lei Federal 
nº 9.615, de 24/3/98, desde que participem com, no mínimo, sete atletas da mesma categoria. 
 
Art.2º Os Torneios Regionais de Natação poderão ser realizados em piscinas de 25m ou de 50m de acordo com 
o estabelecido o calendário da Regional Triângulo. 
 
Art.3º A participação nos Torneios da Regional Triângulo de Natação está aberta a todas as entidades filiadas à 
FAM e CBDA. 
§1º Os atletas, para participarem, deverão obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos: 
I. Satisfazer a todas as exigências em vigor, emanadas da CBDA; 
II. Satisfazer as normas constantes deste regulamento; 

III. Pertencer às categorias estabelecidas no programa de provas; 

IV. Ser atleta Federado ou Vinculado da Federação. 
 

§2º Os atletas inscritos poderão nadar 10 provas individuais sendo 5 em cada etapa, além dos revezamentos. 
 
Art.4° As inscrições para estes torneios deverão ser feitas pelo site da cbdaweb. 

 

2° Cada entidade participante poderá inscrever quantas turmas desejar nas provas de revezamento, desde que 
os atletas constem do mapa de inscrições ou tenham sido inscritos online, obedecendo ao seguinte: 
 
a) Os revezamentos deverão ser confirmados pelas entidades participantes, com a entrega das fichas de nado 
preenchidas com os nomes dos atletas e números dos códigos de registro na CBDA; 
 
b) As papeletas de composição das equipes de revezamentos deverão ser entregues até o final da última prova 
individual do programa. 

 
c) As papeletas de revezamento deverão ser entregues sempre ao anotador-chefe da competição e não 
estando devidamente preenchidas, serão devolvidas; 

 
Art.5° O balizamento dos atletas será feito de acordo com as inscrições online ou os formulários de inscrição de 
cada entidade participante, pelos tempos do sistema de computação da FAM. 
 
§1º Todos os cortes deverão ser comunicados, via fax, à FAM, até 72 horas antes da competição, após este 
período, o clube terá que pagar a multa referente ao não comparecimento por prova, como descrito no 
Regimento Financeiro da FAM. 



§2º Durante uma etapa, um atleta só poderá ser retirado da prova sem pagar multa por 
não comparecimento, conforme descrito no Regimento Financeiro da FAM, por motivo 
de doença, devidamente comprovada por atestado médico, ficando estabelecido que o 
atleta somente deixará de participar na etapa correspondente, inclusive do reveza- 
mento, podendo voltar à competição, nas etapas subsequentes. 
 

Art.6º Os custos da Arbitragem serão divididos entre as equipes participantes dos 
Torneios Regionais.  
Art.7º As taxas serão as determinadas pela FAM. 
Art.8º No início de cada torneio a direção da competição comunicará a composição da 
Comissão Disciplinar. 
Art.9º As despesas de transportes, hospedagem e alimentação serão de inteira respon 
sabilidade das entidades participantes. 
Art.10. A entidade participante é responsável por qualquer ato indisciplinar durante a 
competição e seu respectivo local, bem como pela condição físico-mental dos atletas, 
isentando a Federação Aquática Mineira de quaisquer responsabilidades. 
Art.11. A Federação Aquática Mineira não se responsabiliza por quaisquer acidentes que 
ocorram antes, durante ou depois da realização da competição. 
Art.12. Em caso de protesto, este somente será aceito após o pagamento da taxa estipu- 
lada pelo o Regimento Financeiro e se apresentado até trinta minutos após o ocorrido. 
Art.13. A não observância de qualquer artigo deste regulamento implicará a eliminação da 
entidade ou do atleta, conforme for o caso, não lhes cabendo qualquer tipo de recurso. 
Art.14. Os casos omissos neste regulamento e nos específicos serão solucionados pela 
direção da FAM e, na sua impossibilidade, pelo Árbitro Geral, em comum acordo com o 
coordenador regional, quando for o caso. 
Art.15. A FAM poderá, sempre que julgar necessário e ouvida a Regional Triângulo, alterar 
o presente Regulamento. 
Art.16. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 



 


