
 
 

 
 

XIII COPA MINAS TÊNIS CLUBE DE NATAÇÃO 

2017 
 
 

Participação: 
 
 

 

Entidades  Exclusivo para clubes convidados pelo Minas 
Tênis Clube e Federação Aquática Mineira. 

Atletas Federados e não federados  
 
 

Programação: 
 

 

Data competição 25 a 27/08/2017 
 

Data limite para confirmação 
 

24/07/2017 

Data limite das inscrições na FAM 11/08/2017 
Local Minas Tênis Clube 
Município Belo Horizonte 
Piscina 25 metros 

 

Horários 
 

Dia Etapa 
INICIO 

AQUECIMENTO  
TÉRMINO 

AQUECIMENTO  
INICIO 

COMPETIÇÃO 

Sexta I 16h30 17h15 17h30 

Sábado II 07h30  08h15 *   08h30  

Sábado III 14h30 15h15  15h30  

Domingo IV 07h30  08h15  08h30  
 

 
* SOLENIDADE DE ABERTURA COM EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. 
 

 
  



 
 

REGULAMENTO 
 
 

Art. 1º. A Copa Minas Tênis Clube de Natação é uma competição que consta no calendário oficial da Federação 
Aquática Mineira - FAM. 
 
Art. 2°. A participação na competição será exclusiva para os clubes convidados pelo Minas Tênis Clube e 
Federação Aquática Mineira. 
         
 § 1º Os atletas participantes deverão atender aos seguintes requisitos: 
   I. Cumprir as normas deste regulamento;  
         II. Pertencer à categoria Pré–Mirim (NASC. 2009) e subcategorias Mirim I (NASC. 2008), Mirim II 
(NASC. 2007), Petiz I (NASC. 2006), Petiz II (NASC. 2005), Infantil I (NASC. 2004), Infantil II (NASC. 2003), Juvenil 
I (NASC. 2002) e Juvenil II (NASC. 2001); 
   III. Os clubes inscritos serão responsáveis pela saúde e condição física de seus atletas. 
      

§ 2° Os atletas inscritos poderão nadar as provas individuais conforme quadro abaixo, além dos 
revezamentos: 
 
Para a categoria Pré-Mirim - Poderá nadar 1 (uma) prova. 
Para as categorias Mirim I e II - Poderão nadar no máximo 3 (três) provas. 
Para as categorias Petiz I e II - Poderão nadar no máximo 3 (três) provas. 
Para as categorias Infantil I e II, Juvenil I e II - Poderão nadar no máximo 4 (quatro) provas. 
 

          Art. 3°. Para os clubes não filiados as inscrições deverão ser encaminhadas à Federação Aquática Mineira 
através do e-mail fam@fam.com.br, em mapa anexo contendo o número da prova e o tempo do atleta. Para 
clubes filiados a Federações brasileiras, as inscrições serão on line.  

 
   §1º Será cobrado o valor de R$20,00 (vinte reais) por atleta. O pagamento deverá ser efetuado até o 

dia 11/08/2017, através de depósito bancário à Federação Aquática Mineira, CNPJ.: 16.581.530/0001-00, no 
Banco Itaú – Agência 3179 – Conta: 11850 -4.  Os comprovantes deverão ser enviados para o e mail: 
financeiro@fam.com.br.  
  
  § 2° Cada entidade participante poderá inscrever no máximo 2 (duas) equipes de revezamento, 
conforme o programa de provas e desde que os nomes dos atletas constem no mapa de inscrições e se 
enquadrem no art.3°, obedecendo ao seguinte: 
 

a) Os mesmos deverão ser confirmados pelos clubes participantes, com a entrega das papeletas 
preenchidas com os nomes dos atletas e números dos códigos de registro na CBDA (caso 
tenham); 

 
b) As papeletas de revezamentos deverão ser entregues até o término do aquecimento e caso 

não estejam devidamente preenchidas, serão devolvidas aos responsáveis; 
 
c) Entregue a papeleta e estando devidamente preenchida, não será admitida a alteração da 

composição das equipes, exceto se estiver dentro do prazo acima estabelecido ou se for 
apresentado atestado médico dos atletas a serem substituídos, não valendo neste caso a 
apresentação pós-competição; 

 
Art. 4°. O balizamento dos atletas será feito de acordo com o tempo constante no mapa de inscrição de cada 
clube, que será enviado para a FAM e pelo tempo nos históricos dos atletas, no caso das inscrições serem 
feitas on line. 
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  §1º - O balizamento será confeccionado por subcategoria Mirim I e II, Petiz I e II, Infantil I e II e Juvenil 
I e II. 
       
  §2º. - Todos os cortes deverão ser comunicados à FAM no prazo de 72 horas antes do evento; 
 
  §3º - Não haverá substituições de atletas. 
 
Art. 5°. Não haverá contagem de pontos. 
 
Art. 6°. Poderão bater os recordes da Copa Minas de Natação os atletas das categorias Infantil I e II e Juvenil I e 
II. 
 
Art. 7º.    Serão oferecidas medalhas de vermeil, prata e bronze para o 1º, 2º e 3º lugares por prova, por 
subcategoria Infantil I e II e Juvenil I e II. 
 
              § 1º - Para a categoria Pré-Mirim serão oferecidas medalhas de participação; 
 
              § 2º - Para as subcategorias Mirim I, Mirim II, Petiz I e Petiz II serão oferecidas medalhas de vermeil, 
prata e bronze aos atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares. Serão também oferecidas medalhas de bronze 
para 4º, 5º e 6º lugares;  
            
               § 3º - As provas de revezamento serão premiadas por categoria, ou seja, medalha para Mirim, Petiz, 
Infantil e Juvenil;  
             
               § 4º - Os revezamentos serão premiados até o terceiro lugar; 
 
       § 5º - Quando da premiação o atleta deverá comparecer ao pódio devidamente uniformizado;  
     
               § 6º - Para um bom andamento da competição solicitamos que o atleta seja enviado o mais rápido 
possível, quando chamado para receber sua premiação. 
 
Art. 8º.  As despesas de transportes serão de inteira responsabilidade dos clubes participantes. 
        
  §1º Os atletas do Minas Tênis Clube irão hospedar os atletas de clubes de outros Estados. 
 
Art. 9º. O clube participante é responsável por qualquer ato indisciplinar dos seus respectivos atletas durante 
a competição, bem como pela condição físico-mental dos mesmos. Isentando a Federação Aquática Mineira e 
o Minas Tênis Clube de quaisquer problemas que possam acontecer.  
 
Art. 10º. O Minas Tênis Clube não se responsabiliza por nenhum acidente que possa acontecer antes, durante 
ou depois da realização da competição. 
  
Art. 11º.  Os casos omissos neste regulamento serão solucionados pela direção do Minas Tênis Clube e, na sua 
impossibilidade, pelo Árbitro-Geral, em comum acordo com o coordenador técnico da FAM e o chefe do 
departamento de natação do Minas Tênis Clube, quando necessário. 
 
Art. 12º.  O Minas Tênis Clube poderá alterar o presente regulamento sempre que julgar necessário. 
 
Art. 13º.  A arbitragem da competição ficará a cargo da Federação Aquática Mineira. 


