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REGULAMENTO 

Data: 11 de junho de 2017 (Domingo) 
Local: Praia Maragogi (centro) 
Percursos: 400m (iniciantes – Mirim a Senior J), 1500m (iniciantes – Mirim a Senior J) e 3.000m (Petiz a 
Senior J, Assessorias e Paralímpico) 
Data limite de inscrição: 01/06/17 (sexta feira) às 23h59 (inscrição on line: www.cbda.org.br) 
Taxa de Inscrição: R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta 
Data limite para pagamento: 07/06/2017 (quarta-feira), enviar junto com o termo de responsabilidade para 
o email: faeal_a@yahoo.com.br. 
 
Concentração, Largada e Chegada: Praça dos Idosos (próximo ao Hotel Areias Belas)  
 
Horários: 
08h00 – Concentração e marcação dos números - Praça dos Idosos 
09h40 - Encerramento da marcação dos números (400m, 1.500m e 3.000m) 
09h45 – Abertura do evento com Hino Nacional 
10h00 - Largada da prova 400m 
10h30 - Largada das provas de 1.500m e 3.000m   

  

Congresso técnico: 10/06/2017 (sábado) às 19h00 – Maragogi/AL  

 

CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES  
 
Artigo I - Com o objetivo de difundir e estimular a prática da natação em águas abertas, a Federação 
Aquática do Estado de Alagoas - FAEAL realizará no dia 11 de junho de 2017 a III Travessia de 
Maragogi. 

 
 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO  
 
Artigo I - Este evento será realizado na PRAIA DE MARAGOGI, 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 400m, 
após a conclusão dessa prova será dada a largada das provas de 1.500m e 3.000m. 
 
Artigo III - Será exigida a apresentação da Carteira de Identidade no momento da realização da prova, para 
os atletas avulsos. 
 
 
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 Maragogi, as equipes deverão realizar inscrição obedecendo as 
seguintes instruções: 
 
§ 1º -  As inscrições deverão ser realizadas no site www.cbda.org.br através do sistema de inscrições online 
até data limite estabelecida. 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 
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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: Ficha de 
cadastro (boletins) e  Ficha de cadastro de atletas vinculados (pagina do evento).  
 
§ 2º Os pagamento das despesas relativas ao evento poderão ser feitas em depósito bancário. 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 1º - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no Banco Itaú Agencia:  8293, Conta: 
23273-5 Maceió-Alagoas, até dia 07 de junho de 2017. 
 
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. 
 
 
CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS 
 
Artigo I - Para masculino e feminino serão dispostas as seguintes categorias.  
 

Categoria  Ano Categoria Ano 

Mirim 2003 / 2004 Senior C 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 

Petiz 2005 / 2006 Senior D 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 

Infantil   2003 / 2004 Senior E  1968 / 1969 / 1970 / 1971 /1972 

Juvenil   2001 / 2002 Senior F  1963 / 1964 / 1965 /1966 /1967  

Junior   1998 / 1999 / 2000 Senior G  1958 / 1959 /1960 / 1961 / 1962 

Senior  1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997  Senior H  1953 / 1954 / 1955 / 1956 /1957 

Senior A  1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 Senior I  1948 / 1949 / 1950 / 1951 / 1952   

Senior B 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 Senior J 1943 / 1944 / 1945 / 1946 / 1947 

Paralimpico  Assessorias Esportivas 

 
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 quatro provas: 

400 metros – nadarão atletas iniciantes nas categorias Mirim a Senior J 
1.500 metros - nadarão atletas iniciantes nas categorias Mirim a Senior J 
3.000 metros Assessorias Esportivas – Nadarão somente atletas de assessorias esportivas 
3.000 metros – Nadarão as categorias Petiz a Senior J e Paralímpico 
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Parágrafo único - Serão realizadas duas largadas: uma largada para os 400 metros e largada única para 
as provas de 1.500 metros e 3.000 metros.  
 
CAPÍTULO VI - DO PERCURSO  
 
Artigo I - A prova de 400m para iniciantes será realizada com largada de ponto da areia indicado pela 
organização da prova. 
 
Artigo II – Será montado um percurso de 1.500m no qual os atletas da prova de 1.500m darão uma volta e 
os atletas inscritos nas provas de 3000m darão duas voltas. Somente será considerada a chegada do atleta 
que tocar com a mão no pórtico de chegada de cor laranja.  
 
CAPÍTULO VII - 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 e 1.500m, os organizadores oferecerão medalhas de participação para 
todos os atletas que completarem a prova. 
  
Artigo III – Na prova de 3.000 metros Assessorias Esportivas, os organizadores oferecerão medalhas de 1º, 
2º e 3º lugares geral masculino e feminino, não concorrendo a premiação da prova principal. 
 ,  
Artigo IV – Na prova de 3.000 metros, os organizadores oferecerão Troféus aos nadadores classificados 
em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares no Geral Masculino e Feminino e Medalhas para os nadadores classificados 
em 1º, 2º e 3º por Categoria. 
 
 
Parágrafo Único - Serão computados os pontos de cada atleta, para fins do Circuito Alagoano de 
Maratonas Aquaticas, em função de sua colocação por categoria e no geral na prova de 3.000m.  
 
CAPÍTULO VIII - DA DIREÇÃO  
 
Artigo I - A direção da III Travessia de Maragogi caberá à Federação Aquática do Estado de Alagoas - 
FAEAL.   
 
Artigo II - Os árbitros e demais autoridades serão indicados pela Federação Aquática do Estado de Alagoas 
- FAEAL.  
 
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Artigo I - Nos Anexos deste regulamento encontram-se disponíveis todas as informações necessárias para 
realização da competição, bem como as condições estabelecidas para o patrocínio do evento. 
 
Artigo II - Nos casos de patrocínio em dinheiro, os valores deverão ser disponibilizados em nome da 
Federação Aquática do Estado de Alagoas, Banco Itaú Agencia:  8293, Conta: 23273-5 Maceió-Alagoas. 
 
Artigo III - Revogam-se as disposições em contrário. 
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PROVA:  ( ) 400M       ( ) 1.500M  (  ) 3.000M   ( ) 3.000M ASS. ESPORTIVAS           
    

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 (PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 

 

 

NOME DO ATLETA: _____________________________________________________________________ 

CLUBE: _______________________________________________________________________________ 

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

E- MAIL: ______________________________________________________________________________  

TELEFONES: __________________________________________________________________________ 

  

Declaro para os devidos fins de direito que isento os organizadores, promotores, patrocinadores e pessoas 

físicas e jurídicas ligadas à realização do evento, de qualquer responsabilidade por acidentes de quaisquer 

naturezas, que possam ocorrer durante o mesmo. Estando ciente dos riscos de correntezas e 

profundidades adversas. 

Atesto, outrossim, estar em pleno gozo de saúde física e em condições técnicas para participar do evento e 

autorizo a veiculação de minha imagem na realização do evento. 

 

Para atletas menores de 18 anos é imprescindível a assinatura do pai ou responsável legal. 

 

___________________, ______ de _________________________ de 2017. 

  

 

Assinatura do Responsável pelo Atleta Menor  Assinatura do Atleta 

 

 
 
 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo técnico responsável pela equipe, através do site: www.cbda.org.br 

 
É obrigatório a entrega deste termo junto com o comprovante de pagamento para o email: 

faeal_a@yahoo.com.br, até o dia  07/06/2017 ou no congresso técnico. 
 


