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CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA E FESTIVAL MIRIM/PETIZ 2018  
 

REGULAMENTO 

 
 
Art.10 – O CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA E O FESTIVAL MIRIM/PETIZ 2018 serão 

regidos pelas normas deste regulamento e pelas regras da FINA, nas categorias: MIRIM, PETIZ, 

INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR e SÊNIOR. 

 

Art.20 – Poderão participar do O CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA E O FESTIVAL 

MIRIM/PETIZ 2018, NADADORES DAS CATEGORIAS Mirim 1, Mirim 2, Petiz 1, Petiz 2, Infantil 1, 

Infantil 2, Juvenil 1, Juvenil 2, Junior 1, Junior 2 e Sênior, APENAS atletas CONFEDERADOS 

devidamente regularizados junto à FPDA, até a data limite para inscrição do evento. 

§1º - As categorias MIRIM e PETIZ, nadarão suas provas individualmente e em separado das 

demais categorias (INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SÊNIOR), as quais, por sua vez, nadarão juntas 

(ABSOLUTO). 

§2º - As premiações, no entanto, serão realizadas em separado em cada categoria (Mirim 1, 

Mirim 2, Petiz 1, Petiz 2, Infantil 1, Infantil 2, Juvenil 1, Juvenil 2, Junior 1, Junior 2 e Sênior), aos 3 

primeiros colocados nas respectivas categorias, com medalhas de vermeil, prata e bronze. 

 

Art.30 – No O CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2018 serão premiados com troféus 

os atletas, masculino e feminino, com “Melhor Índice Técnico” e o “Atleta Eficiência”. 

§1º - A titulo de incentivo o atleta, masculino e feminino, vencedor do “Melhor Índice 

Técnico”, não poderá ser o vencedor do Troféu Eficiência, ocorrendo isto, o Troféu Eficiência 

deverá ser dado ao segundo atleta melhor colocado na pontuação. 

§2º - Em caso de empate, o Troféu Eficiência será dado ao atleta com Melhor Índice Técnico 

entre os nadadores que estiverem empatados. 

§3º - Não serão concedidos os referidos prêmios às categorias MIRIM 1, MIRIM 2, PETIZ 1 e PETIZ 

2, os quais participarão do “FESTIVAL MIRIM E PETIZ 2017” 

 

Art.40 – Os Clubes ou Associações filiadas poderão inscrever quantos atletas quiserem e 

apenas 01 (uma) equipe de revezamento por categoria. 

Parágrafo Único. Apenas no Festival Mirim e Petiz, os clubes e associações poderão inscrever 

quantas equipes de revezamento quiserem, nestas categorias. 
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Art.50 – O valor da inscrição será de R$ 80,00 (taxa única) por atleta. Não haverá taxa de 

cobrança para os revezamentos.  

 

Art.60 – A quantidade de provas que cada clube poderá inscrever seus atletas será de:  

• FESTIVAL MIRIM/PETIZ: até 5 (cinco) provas individuais por atleta, não excedendo o 

limite de 02 (duas) provas por etapa. 

• O CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA: até 8 (oito) provas individuais por 

atleta, não excedendo o limite de 02 (duas) provas por etapa. 

 

Art.70 – O CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA E O FESTIVAL MIRIM/PETIZ 2018 ocorrerá 

na sede social do Clube do Remo1, parque aquático Domingos Ferreira, em piscina de 25m, 

em 04 (quatro) etapas: 

• 1ª Etapa [Quinta-feira – 14/06/2018]: Aquecimento 18:30h – Provas 19:30h. 

• 2ª Etapa [Sexta-feira – 15/06/2018]: Aquecimento 18:30h – Provas 19:30h. 

• 3ª Etapa [Sábado – 16/06/2018]: Aquecimento. 07:30h – Provas 08:30h 

• 4ª Etapa [Sábado – 16/06/2018]: Aquecimento. 15:00h – Provas 16:00h 

 

Art.80 – Será atribuída a seguinte pontuação para a competição, para todas as categorias: 

Pontos 20 15 13 11 09 07 05 03 

Colocação 1º 2º 3º 4º 4º 6º 7º 8º 

 

§1º - As provas de revezamento terão contagem em dobro. 

§2º - Em caso de quebra de recordes do campeonato, único estabelecido para a 

competição, haverá a bonificação de 05 (cinco) pontos, tanto para o atleta quanto para a 

contagem geral. 

 

Art.90 – Em caso de empate, o desempate será obtido da seguinte maneira: 

• Pelo maior número de primeiros lugares; 

• Se persistir o empate, pelo maior número de segundos lugares; 

                                                 
1 Como nota de esclarecimentos, lembramos os clubes e associações participantes que não será 

permitida a entrada nas dependências do Clube do Remo (sede do evento) nenhum traje referente a 
qualquer agremiação que não esteja oficialmente participando do evento. Sendo dever dos clubes e 

associações participantes informar atletas e acompanhantes para evitar constrangimento. 

mailto:fpda.brasil@gmail.com
http://www.cbdaweb.org.br/pa


Federação Paraense de Desportos Aquáticos 
Filiada à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

CNPJ 04.103.339/0001-74 

 

Email: fpda.brasil@gmail.com         Site: www.cbdaweb.org.br/pa  
 

• Se ainda persistir, pelo maior número de terceiros lugares e assim sucessivamente até 

ser desfeito o empate. 

 

Art.100 – No CAMPEONATO PARAENSE E FESTIVAL MIRIM/PETIZ serão premiados os clubes 

Campeões, Vice-Campeões e Terceiros colocados, com taças de posse definitiva nas 

categorias MIRIM, PETIZ, INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR e SÊNIOR, além do CAMPEÃO GERAL, que 

será obtido com a somatória de todos os pontos nas categorias. 

 

Art.110 – A FPDA elaborará o programa de provas a serem disputadas, de acordo com os 

mapas de inscrição, enviados para os Clubes Filiados Participantes em modelo padronizado 

pela FPDA, respeitando as categorias abrangidas pelo Campeonato. 

  

Art.120 – As provas serão realizadas respeitando o sistema de séries, portanto não haverá 

eliminatória.  

 

Art.130 – Para a Classificação dos nadadores participantes, será considerado o tempo obtido 

em cada prova, considerando as categorias e ano de nascimento dos nadadores. 

 

Art.140 – As inscrições se encerram no dia 12/06/2018 às 23:59h 

 

Art.15º – A direção das provas deste torneio caberá a FPDA. 

 

Art.16º - A direção da competição ficará a cargo da equipe de arbitragem da FPDA. 

 

 

 

        

 
 

Belém, PA, 09 de junho de 2018. 
Igor Machado Bezerra 

Diretor Técnico FPDA 

ibezerra.fpda@gmail.com 
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