
 

 
 

 

 

 

REGULAMENTO 

CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO - 2019 

 
 
Art. 1º - O CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO, foi criado pela FAN com objetivo de estimular a 
prática da Natação por ex Atletas e amantes da modalidade, que ainda praticam este esporte tão 
completo, promovendo também a integração das gerações da Natação Master do estado do Rio 
Grande do Norte. O objetivo principal da FAN na realização deste evento, não é o rendimento, mas 
acima de tudo a saúde dos participantes. O CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO será realizado 
em quatro (4) fases, em piscina de 25 e 50 metros.   

 

Art. 2º - No CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO podem participar Atletas federados e não 
federados, dentro de sua categoria e serão realizadas provas de 50 e 100 metros nos quatro (4) 
estilos: Livre, Costas, Peito e Borboleta e mais as provas de 100 e 200 metros Nado Livre, 100 e 200 
metros Nado Medley e Revezamento 4x50 metros nados Livre e Medley masculino e misto nas 
categorias 100+ e 160 +. 
 

Art. 3º - O CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO será realizado sempre no período da tarde com 
a seguinte programação:  
 

 14:00 h - Aquecimento 
 14:30 h - Solenidade de Abertura 
 14:45 h -  Início da competição. 

 

Art. 4º - Cada entidade poderá inscrever quantos atletas quiser por prova. O Atleta não poderá nadar 
avulso, tem que fazer parte de alguma entidade. O Atleta que participar por uma entidade na 
temporada, tem que permanecer na mesma até o final do Circuito. É proibida transferência de Atletas 
de uma entidade para outra durante o Circuito. 
 

Art. 5º - Cada Atleta poderá nadar até 02 (DUAS) provas na competição e 01 (UM) revezamento. 
 

Art. 6º - Para participar da competição os Atletas deverão preencher a ficha de inscrição na íntegra e 
assinar, enviar a xerox do RG - Carteira de Identidade na primeira competição. Nas demais fases, 
devem trazer apenas a ficha de inscrição assinada e assinalar as provas que irá participar. Todos os 
Atletas deverão providenciar sua documentação e entrega-las ao seu técnico, que entregará na 
Federação ou enviar diretamente para a o e-mail da FAN: aquaticarn@gmail.com com o referido 
pagamento.  
 

Art. 7º - O Atleta para participar da competição, deverá pagar a taxa de R$ 22,00 (vinte e dois) Reais 
por prova nadada, não havendo devolução em caso de desistência. A taxa do revezamento também 
é de R$ 22,00 (vinte e dois) Reais por Atleta. 
 

Art. 8º - A ficha de inscrição e o pagamento das provas dos Atletas deverão ser entregue na sede da 
FAN no Aeroclube do RN pelos Técnicos, até a sexta feira (6ª) oito (8) dias antes do evento ou 
enviado pelo Atleta para o e-mail da FAN juntamente com o comprovante de pagamento, 
impreterivelmente nesta data,  não sendo aceito pagamentos ou inscrições após este prazo, nem no 
dia do evento. 
 

Art. 9º - Não será obrigatória a apresentação de documento para que o Atleta possa participar do 
evento. Mas em caso de questionamentos ou dúvidas, o Atleta deverá comprovar sua idade através 
de documento oficial para que o resultado da prova em questão seja homologado. 
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Art.10º - Haverá duas (2) saídas nas provas de todas as categorias e seguidas às regras oficiais da 
FINA. Por isso aconselhamos os Atletas se atualizarem sobre as novas regras da Natação. 
 

Art.11º - Todas as provas serão realizadas “finais por tempo”, ou seja, serão premiados os três 
melhores tempos entre todas as séries nadadas da mesma categoria. A sequência das provas no 
balizamento, será feita sempre começando pelas categorias dos Atletas mais experientes até os 
mais jovens. 
 

Art.12º - A FAN poderá juntar atletas de categorias diferentes na mesma prova, mas a premiação e 
pontuação serão feitas separadamente.  
 

Art.13º -. Haverá uma bonificação de 10 pontos para cada recorde obtido pelo Atleta. Caso o tempo 
seja igualado, não será considerado recorde. Os pontos dos recordes irão para o Atleta e Entidade, 
para definição dos Melhores do Ano. As provas e categorias que forem nadadas pela primeira vez 
neste ano, na sua metragem, só serão recordes para 2020 sendo definido através do melhor tempo 
obtido em todas as fases do ano de 2019. 
 

DAS PREMIAÇÕES: 
 

Art.14º - Serão oferecidas em cada fase do CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO, medalhas de 
1° lugar: ouro, 2° lugar: prata e 3° lugar: bronze para os Atletas participantes de cada prova e 
categoria. 
 

Art.15º - Haverá premiação para as três entidades fizerem o maior número de pontos em cada fase 
do CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO que receberão troféus de campeão, vice campeão e 
terceiro lugar geral da fase. Também será premiada com um (1) troféu a entidade que inscrever o 
maior número de Atletas na fase. A FAN entregará um (1) troféu Eficiência para a entidade que fizer 
o maior número de pontos proporcional ao seu número de Atletas inscritos no evento, respeitando o 
limite mínimo de sete (7) Atletas na equipe, para poder concorrer a esta premiação. O troféu de 
maior número de inscritos será entregue no início do evento e os demais na fase seguinte, com 
exceção a IV Fase, onde entregaremos no final da competição. 
 

Art.16º - Na solenidade de premiação dos Melhores do Ano, serão premiados os três melhores 
Atletas de cada categoria, mas para isso o Atleta deverá participar de no mínimo três (3) fases da 
competição e obter o maior número de pontos nas provas individuais. Os dois critérios são 
obrigatórios para definição do melhor atleta, pois caso nas três primeiras colocações os Atletas não 
se incluam nos itens definidos, o atleta na colocação seguinte assumirá a vaga. Caso isso não 
ocorra, só serão premiados os Atletas primeiro e segundo colocados, e assim por diante. Nesta 
temporada teremos as seguintes alterações:  
 

1- O Atleta Master que participar da Copa Potiguar de Natação que será realizada dia 24 de 
agosto na piscina do Complexo Educacional Henrique Castriciano, poderá utilizar os 
pontos obtidos neste evento para substituir uma fase do Circuito FAN Máster de Natação 
que o Atleta não tenha participado, pontuação essa que será utilizada para definição dos 
Melhores do Ano 2019.  
 

2- O Atleta para concorrer aos Melhores do Ano deverá obrigatoriamente participar de no 
mínimo 75% do Circuito ou seja participar de três fases para poder utilizar os pontos 
extras obtidos na Copa Potiguar de Natação. Caso o Atleta não só tenha participado de 
duas (2) fases do Circuito, ele não poderá utilizar os pontos da Copa para substituir esta 
terceira fase.  

 

3- A categoria da Copa Potiguar de Natação é Sênior e só valerão para bonificação extra 
para definição dos Melhores do Ano, os pontos obtidos nas duas melhores colocações do 
Atleta no evento.  

 

4- Caso o Atleta tenha participado das 4 fases do Circuito FAN Master de Natação e da 
Copa Potiguar de Natação, os pontos da Copa serão descartados, ou seja, não serão 
utilizados. 

 

 

 

 
 



 

Obs: Em caso de empate nas três primeiras colocações, os melhores do ano serão definidos pelos 
seguintes critérios: 

a) Maior número de medalhas de ouro entre os empatados; 
b) Maior número de medalhas de prata entre os empatados; 
c) Maior número de medalhas de bronze entre os empatados; 
d) Permanecendo o empate, será escolhido como o melhor do Ano o Atleta 

com mais idade, entre os empatados. 

 Não haverá mais empates nos melhores do ano. 
 

Art.17º - Na solenidade de premiação dos Melhores do Ano, serão premiadas com troféus, as três (3) 
entidades que obtiveram o maior número de pontos nas quatro fases do CIRCUITO FAN MASTER 
DE NATAÇÃO.  
 

OBS: Na solenidade de premiação é proibido o uso de camisetas regatas, shorts/bermudas, 
como também chinelos e bonés/chapéus. 
 

DAS CATEGORIAS: 
 

 

CATEGORIAS FAIXAS ETÁRIAS 
 / 

PRÉ MASTER De 19 a 24 anos 

A De 25 a 29 anos 

B De 30 a 34 anos 

C De 35 a 39 anos 

D De 40 a 44 anos 

E De 45 a 49 anos 

F De 50 a 54 anos 

G De 55 a 59 anos 

H De 60 a 64 anos  

I De 65 a 69 anos 

J De 70 a 74 anos 

K De 75 a 79 anos 

L De 80 anos acima 

 
 

OBS-1: Por determinação da FINA, a faixa etária dos nadadores será determinada pelo ano civil, ou 
seja, sua idade em 31 de Dezembro de 2019. 
 

OBS-2: Caso haja participantes acima da categoria “L” serão realizadas provas extras ao 
programa, para não haver prejuízos aos atletas. 
  

 

DA PONTUAÇÃO: 
 

  

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAIS REVEZAMENTOS 
   

1º Lugar 25 50 

2º Lugar 22 44 

3º Lugar 20 40 

4º Lugar 18 36 

5º Lugar 16 32 

6º Lugar 14 28 

7º Lugar 12 24 

8º Lugar 10 20 

9º Lugar 09 18 

10º Lugar 07 14 

11º Lugar 06 12 

12º Lugar 05 10 

13º Lugar 04 08 

14º Lugar 03 06 

15º Lugar 02 04 

16º Lugar 01 02 

 
 
 
 
 



 

OBS 1: Para definição dos Melhores do Ano, só valerão os pontos obtidos pelos Atletas nas provas 
individuais. 
 

OBS 2: Para definição das entidades campeãs, valerão os pontos obtidos pelos Atletas nas provas 
individuais e os revezamentos. 
 

OBS 3: Os Atletas nadarão nas séries divididas por categorias, mas serão premiados por categoria. 
 

OBS 4: A formação dos Revezamentos ficará a critério de cada entidade. Nos revezamentos mistos, 
é obrigatória a participação de pelo menos uma (1) mulher. Os pontos obtidos nestas provas não 
valerão para o Atleta, apenas para a entidade. 
 

OBS 5: Os atleta poderão participar de apenas um (1) revezamento. 
 

OBS 6: Cada entidade poderá inscrever quantas equipes desejar de revezamento. 
 

 
SEQUÊNCIA DAS PROVAS: 

 

I FASE: Piscina de 50 metros 
 

 

N° PROVA CATEGORIA NAIPE 

01 100 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

02 100 metros Nado Livre Masculino 

03 50 metros Nado Peito 
Todas 

Feminino 

04 50 metros Nado Peito Masculino 

05 100 metros Nado Costas 
Todas 

Feminino 

06 100 metros Nado Costas Masculino 

07 50 metros Nado Borboleta 
Todas 

Feminino 

08 50 metros Nado Borboleta Masculino 

09 200 metros Nado Medley 
Todas 

Feminino 

10 200 metros Nado Medley Masculino 

11 50 metros Nado Costas 
Todas 

Feminino 

12 50 metros Nado Costas Masculino 

13 50 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

14 50 metros Nado Livre Masculino 

15 Rev. 4x50 metros Nado Livre 100+ Todas Masculino 

16 Rev. 4x50 metros Nado Livre 160+ Todas Masculino 

17 Rev. 4x50 metros Nado Livre 100+ Todas Misto 

18 Rev. 4x50 metros Nado Livre 160+ Todas Misto 

 
II FASE: Piscina de 25 metros 

 
 

N° PROVA CATEGORIA NAIPE 

01 100 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

02 100 metros Nado Livre Masculino 

03 50 metros Nado Costas 
Todas 

Feminino 

04 50 metros Nado Costas  Masculino 

05 100 metros Nado Borboleta 
Todas 

Feminino 

06 100 metros Nado Borboleta Masculino 

07 50 metros Nado Peito 
Todas 

Feminino 

08 50 metros Nado Peito Masculino 

09 100 metros Nado Medley 
Todas 

Feminino 

10 100 metros Nado Medley Masculino 

11 50 metros Nado Borboleta 
Todas 

Feminino 

12 50 metros Nado Borboleta Masculino 

13 50 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

14 50 metros Nado Livre Masculino 

15 Rev. 4x50 metros Medley 100+ Todas Masculino 

16 Rev. 4x50 metros Medley 160+ Todas Masculino 

17 Rev. 4x50 metros Medley 100+ Todas Misto 

18 Rev. 4x50 metros Medley 160+ Todas Misto 
 

 



 

III FASE: Piscina de 50 metros 
 

 

N° PROVA CATEGORIA NAIPE 

01 100 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

02 100 metros Nado Livre Masculino 

03 50 metros Nado Costas 
Todas 

Feminino 

04 50 metros Nado Costas Masculino 

05 200 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

06 200 metros Nado Livre  Masculino 

07 50 metros Nado Peito 
Todas 

Feminino 

08 50 metros Nado Peito Masculino 

09 200 metros Nado Medley 
Todas 

Feminino 

10 200 metros Nado Medley Masculino 

11 50 metros Nado Borboleta 
Todas 

Feminino 

12 50 metros Nado Borboleta  Masculino 

13 50 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

14 50 metros Nado Livre Masculino 

15 Rev. 4x50 metros Medley 100+ Todas Masculino 

16 Rev. 4x50 metros Medley 160+ Todas Masculino 

17 Rev. 4x50 metros Medley 100+ Todas Misto 

28 Rev. 4x50 metros Medley 160+ Todas Misto 

 
IV FASE: Piscina de 25 metros 

 
 

N° PROVA CATEGORIA NAIPE 

01 100 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

02 100 metros Nado Livre Masculino 

03 50 metros Nado Costas 
Todas 

Feminino 

04 50 metros Nado Costas Masculino 

05 100 metros Nado Peito 
Todas 

Feminino 

06 100 metros Nado Peito Masculino 

07 50 metros Nado Borboleta 
Todas 

Feminino 

08 50 metros Nado Borboleta  Masculino 

09 100 metros Nado Medley 
Todas 

Feminino 

10 100 metros Nado Medley Masculino 

11 50 metros Nado Peito 
Todas 

Feminino 

12 50 metros Nado Peito Masculino 

13 50 metros Nado Livre 
Todas 

Feminino 

14 50 metros Nado Livre Masculino 

15 Rev. 4x50 metros Nado Livre 100+ Todas Masculino 

16 Rev. 4x50 metros Nado Livre 160+ Todas Masculino 

17 Rev. 4x50 metros Nado Livre 100+ Todas Misto 

28 Rev. 4x50 metros Nado Livre 160+ Todas Misto 

 
DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art.18º - O CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO é um evento criado e realizado pela FAN, 
nenhuma outra entidade tem autorização para realizá-la, nem utilizar seus resultados como 
parâmetro de tabela de recordes no estado do Rio Grande do Norte. È proibida a utilização dos 
resultados desta competição em qualquer outro evento, sem a autorização da FAN. 
 

Art.19º - A arbitragem do evento será composta por Árbitros da FAN. 
 

Art.20 - A  Arbitragem da FAN utilizará equipamentos semi automáticos para realização das 4 fases 
do CIRCUITO FAN MASTER DE NATAÇÃO, portanto não serão utilizados: placas, nem escores, 
ficando assim todos os participantes cientes das condições de como será realizada a competição, e 
não serão aceitos questionamentos posteriores a este respeito. 
 

Art.21º - Todas as entidades participantes deverão imprimir seus balizamentos diretamente no Blog: 
www.aquaticarn.blogspot.com.br    
 
 

http://www.aquaticarn.blogspot.com.br/


 

Art.22º- Na hora da competição não será possível efetuar cancelamentos, substituições e/ou 
Inscrições. 
 

Art.23º - A organização da competição tem poderes para efetuar qualquer mudança, caso seja 
necessário no evento. 
 

Art.24º - É de inteira responsabilidade de cada atleta sua performance técnica e física, isentando a 
FAN de qualquer problema de saúde dos mesmos. Por tanto é obrigatória o preenchimento completo 
da ficha de inscrição. 
 

Art.25º - A organização da competição não se responsabiliza por nenhum acidente que venha a 
ocorrer antes, durante ou depois da competição, como também pelos objetos e pertences dos 
participantes. 
 

Art.26º- Só será permitido entrar no recinto da piscina, os Atletas que vão participar da prova, a 
equipe de Arbitragem e a Imprensa credenciada. 
 

Art.27 – Os casos de indisciplina, atitudes ante desportivas, ofensas, injúrias, difamação e demais 
ocorrências na competição, antes, durante ou após a mesma, serão encaminhados para Comissão 
Disciplinar para suas devidas providências. 
 

Art.28º- Em todas as competições onde o Score Board estiver funcionando, ele informará o resultado 
oficial da prova. Portanto a locução do evento não mais divulgará os tempos dos Atletas, apenas fará 
a confirmação das provas/séries e convocará os três melhores atletas para comparecerem ao pódio 
para a premiação, como já é feito nas competições regionais e nacionais. 
 
Art. 29º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da FAN. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


