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FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
CNPJ 12.621.686/0001-17 
Estádio Rei Pelé - Piso Térreo - Avenida Siqueira Campos, S/N - Trapiche da Barra 
Maceió, Alagaos - CEP 57011-001 - Fone/Fax: (082) 3326-5220 
E-mail: faeal_a@yahoo.com.br 

 

REGULAMENTO 
 
 
Data: 22/04/2018 (domingo) 
Local: Enseada de Ponta Verde / Pajuçara 
Percursos: 2.500 metros (Petiz a Senior J e Paralimpico)  e 400 metros (Mirim e Petiz), 1.000 

metros (iniciantes) 
Valor das Inscrições por Atleta: R$ 60,00 (sessenta reais). 
Data Limite das Inscrições: 16/04/2018 (segunda-feira), às 23h59, via site: www.cbda.org.br 
Data limite para pagamento: 17/04/2018 (terça-feira), enviar comprovante para o email: 
faeal_a@yahoo.com.br. 
 
Congresso técnico:  

21/04/2018 (sábado). Horário: 16h00. Local: Clube Fenix Alagoana.  

Entrega de termos de responsabilidade (obrigatório) e comprovantes de pagamento   

 
Prova 2.500 metros 
  

07h30 
Concentração do atletas e marcação dos números.  
Local: Ao lado do monumento “Eu Amo Maceió”, final da praia de Pajuçara 

08h15 Encerramento da marcação dos números 

8h30 Largada da prova de 2.500m 

**** Chegada em frente ao Hotel Verde Mar, início da praia de Pajuçara 

 
Provas 400 metros e 1.000 metros 
 

8h30  
Concentração do atletas e marcação dos números.  
Em frente ao Hotel Verde Mar, início da praia de Pajuçara 

9h15 Encerramento da marcação dos números 

**** 
Largada da prova de 400 metros – Após o término da prova de 2.500m 

Largada da prova de 1.000 metros – 10 (dez) minutos após a largada da prova de 400m 

 
:  
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES 
 
Artigo I - Com o objetivo de difundir e estimular a prática das maratonas aquáticas, a Federação 
Aquática do Estado de Alagoas - FAEAL realizará no dia 22 de abril de 2018 a Travessia Ponta 
Verde-Pajuçara. 
 
 
CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO  
 
Artigo I - Este evento será realizado na Praia de Pajuçara, sob a coordenação da Federação 
Aquática do Estado de Alagoas - FAEAL. 
 
Artigo II – As provas serão realizadas em momentos distintos, primeiro largam os atletas da prova 
de 2.500 metros, após a conclusão dessa prova será dada a largada na prova de 400 metros e 10 
minutos após será dada a largada da prova 1.000 metros 
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Artigo III - Será exigida a apresentação da Carteira de Identidade no momento da realização da 
prova, para os atletas avulsos. 
 
Art. IV - A largada será realizada em momento único, sendo que a classificação será feita por 
categoria e com contagem de pontos válida para o Campeonato Alagoano de Maratonas 
Aquaticas. Na prova de 400 metros e 1.000 metros não haverá pontuação. 
 
CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES  
 
Artigo I - Este evento será aberto para nadadores, de ambos os sexos, vinculados e 
confederados a clubes, escolas ou academias. 
 
Artigo II - Para participar da Travessia de Ponta Verde/Pajuçara, as equipes deverão realizar 
inscrição obedecendo as seguintes instruções: 
 
Parágrafo 1º -  As inscrições deverão ser realizadas no site www.cbda.org.br através do sistema 
de inscrições online até 16 de abril de 2018 (segunda). Para ter acesso ao sistema o técnico ou 
responsável de cada equipe precisa ser previamente cadastrado na federação. Para cadastro dos 
atletas vinculados e confederados no sistema, o responsável pela equipe deverá enviar por email 
ou entregar na sede da FAEAL, com antecedência mínima de 10 dias antes do encerramento das 
inscrições, a ficha de cadastro para atletas confederados e/ou relação nominal para atletas 
vinculados, que deverá conter nome completo, data de nascimento e sexo dos atletas. Os atletas 
participantes pela primeira vez nesta temporada deverão entregar junto com as fichas cópia do 
RG e CPF. Em nossa página www.cbdaweb.org.br/al, encontram-se disponíveis em boletim: Ficha 
de cadastro e  Ficha de cadastro de atletas vinculados   
 
Parágrafo 2º - Os pagamentos das despesas relativas ao evento poderão ser feitas em depósito 
bancário e identificado. Os comprovantes de depósitos deverão ser enviados para o email: 
faeal_a@yahoo.com.br. Não serão aceitos comprovantes de entrega de envelope para 
pagamento.  
 
Artigo III - Os nadadores dos Clubes e Associações pertencentes a outras federações deverão 
obedecer ao mesmo procedimento: 
 
Paragrafo único - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de abril, 
como deposito identificado, em um dos seguintes Bancos: 
Federação Aquatica do Estado de Alagoas. CNPJ 12.621.686/0001-17 

 Banco Caixa – Agencia 0055, Operação 003,. Conta corrente 00004245-0 

 Banco Itaú - Agencia:  8293, Conta: 23273-5 Maceió-Alagoas 
 
Artigo IV - O valor da Taxa de Inscrição por atleta será de R$ 60,00 (sessenta reais). 
 
Parágrafo Primeiro - A FAEAL poderá a qualquer tempo exigir a apresentação de documento 
que comprove os dados informados no ato da inscrição. Todos os atletas deverão assinar o 
Termo de Responsabilidade. 
 
Parágrafo Segundo - Não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto e nem por telefone. 
Não serão considerados os resultados dos atletas inadimplentes. 
 
Parágrafo Terceiro - Cada atleta participante terá pintado no corpo o seu número. 
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CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS 
 
Art. I - Para masculino e feminino serão dispostas as seguintes categorias. 
                
Classe Idade Nascimento  Classe Idade Nascimento  Classe Idade Nascimento 

MIRIM  09 e 10 2009 e 2008  SENIOR A 25 a 29 1993 a 1989  SENIOR G 55 a 59 1963 a 1959 

PETIZ  11 e 12 2007 e 2006  SENIOR B 30 a 34 1988 a 1984  SENIOR H 60 a 64 1958 a 1954 

INFANTIL  13 e 14 2005 e 2004  SENIOR C 35 a 39  1983 a 1979  SENIOR I 65 a 69 1953 a 1949 

JUVENIL  15 e 16 2003 e 2002  SENIOR D 40 a 44 1978 a 1974  SENIOR J 70 a 74 1948 a 1944 

JUNIOR  17  a 19 2001 a 1999  SENIOR E 45 a 49 1973 a 1969  SENIOR K 75 a 79 1943 a 1939 

SENIOR 20 a 24 1998 a 1994  SENIOR F 50  a 54 1968 a 1964  PARALIMPICO 14 a 79 2004 a 1939 

 
Parágrafo único: Para fins de inscrição em uma categoria será considerado o ano de nascimento 
do atleta, conforme tabela acima. 
 
CAPÍTULO V – DAS PROVAS  
 
Artigo I – O evento será realizado em três provas: 

400 metros – nadarão atletas das categorias Mirim e Petiz 
1.000 metros – Nadarão atletas das categorias Petiz a Senior J e Paralímpico 
2.500 metros – Nadarão atletas das categorias Petiz a Senior J e Paralímpico 

 
Parágrafo 1º - Serão realizadas 03 (três) largadas: 2.500 metros, 400 metros e 1.000 metros. .  
 
Paragrafo 2º -  A saída das provas femininas de 2.500m,. ocorrerão 05 (cinco) minutos após a 
largada da prova masculina. 
 
CAPÍTULO VI - DO PERCURSO  
 
Artigo I - As provas de 400m e 1.000m serão realizadas com largadas de ponto da areia indicado 
pela organização da prova. 
 
Art. II - A prova será realizada conforme estabelecido neste regulamento. A largada será realizada 
em frente ao monumento “EU AMO MACEIO”, na bóia No. 01 localizada próximo à praia. O atleta 
nadará passando obrigatoriamente pelas bóias amarelas, mantendo-as no seu lado direito até o 
portal de chegada. 
 
 
CAPÍTULO VI - DOS PRÊMIOS  
 
Artigo I – O resultado final e a premiação das provas serão divulgados após a chegada do 
último atleta da prova. 
 
Artigo II – Nas provas de 400m, 1.000m e 2.500m, os organizadores oferecerão medalhas de 
participação para todos os atletas que completarem a prova. 
  
Artigo III – Nas provas de 400 metros e 1.000 metros, os organizadores oferecerão medalhas de 
1º, 2º e 3º, 4º e 5º  lugares geral masculino e feminino.. 
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Artigo IV – Na prova de 2.500 metros, os organizadores oferecerão nadadores classificados: 

 Troféus - 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares no Geral Masculino e Feminino 

 Medalhas - 1º, 2º e 3º por Categoria Masculino e Feminino 
 
 
CAPÍTULO VII - DA DIREÇÃO  
 
Art. 13 - A direção da Travessia Ponta Verde/Pajuçara 2018 caberá à Federação Aquática do 
Estado de Alagoas - FAEAL.  
 
Art. 14 - Os árbitros e demais autoridades serão indicados pela Federação Aquática do Estado de 
Alagoas - FAEAL.  
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PROVA:  (_) 2.500 Metros             (_) 1.000 metros                     (_)  400 metros - Mirim e Petiz 

    

DADOS DO PARTICIPANTE  (PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 

 

NOME DO ATLETA: _____________________________________________________________________ 

NOME DA EQUIPE: ____________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _________/ ________/ __________            SEXO: (__) FEM (_) MASC 

E- MAIL: ______________________________________________________________________________  

TELEFONES: __________________________________________________________________________ 

TEM PLANO DE SAÚDE: ___________________ QUAL________________________________________ 
 
RG ATLETA____________________________________  CPF ATLETA___________________________ 

PARA SEGURO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 

 

  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Declaro para os devidos fins, conhecer e estar de acordo com o Regulamento do evento e, que isento 
os organizadores, promotores, patrocinadores, e pessoas físicas e jurídicas ligados à realização da 
TRAVESSIA PONTA VERDE/ PAJUÇARA, 22/04/2018, 2.500 metros, 1.000 metros e 400 metros, 
de quaisquer responsabilidades sobre acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer antes, 
durante e após a realização do evento. Atesto, outrossim, estar em pleno gozo de saúde e em 
condições técnicas e físicas para participar do evento. Concedo aos Organizadores do Evento, 
conjunta ou separadamente, o direito de usar meu nome, voz, imagem, material biográfico, 
declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem como de 
usar fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, propaganda 
ou promoção, incluindo os dados cadastrais por mim fornecidos, no preenchimento da ficha de 
inscrição, sem ônus para os organizadores, podendo tal direito ser exercido diretamente pelos 
Organizadores ou por qualquer de suas controladas e contratadas, bem como cedido a terceiros, 
através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham a 
ser criados, incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo, 
videocassete, DVD, compact discs, Internet, Intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de toda 
a espécie, embalagens de produtos, etc., renunciando, desde já a qualquer remuneração. 

 
 ,  de abril de 2018 

  
 

 

Assinatura (Igual do RG) do Atleta maior de 18 anos ou Responsável  

Nome do Responsável: __________________________________________ 

 

 

As inscrições deverão ser realizadas pelo técnico responsável pela equipe, através do site: www.cbda.org.br 
 
É obrigatória a entrega deste termo original preenchido e assinado e do comprovante de pagamento da 
inscrição, no Congresso Técnico ou antes da marcação dos números no dia da prova.  

 


