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                  CRITÉRIOS DA TEMPORADA - 2019   
 

I- NATAÇÃO: 
  

a)  NATAÇÃO - FEDERADOS: 
 

I – TORNEIO NORTE NORDESTE  INTERFEDERATIVO DE NATAÇÃO: 
 
01- O Torneio Norte Nordeste Interfederativo de Natação – Troféu Dr. Milton Medeiros para as 

categorias do Infantil ao Sênior será realizado na cidade de Belém/PA. 
 

02-  A FAN não fará delegação ficando a critério de cada Atleta e seu treinador a participação ou 
não no evento. 
 

03-  O Atleta para participar do Interfederativo deve estar federado na temporada 2019 e ter 
participado de todas as competições da FAN que anteceder a data fixada para a inscrição. 
 

04- A FAN fixará uma data para a inscrição que deverá ser cumprida pelos Atletas interessados 
que deverão enviar as provas e o comprovante de pagamento das caídas na água feitas na 
conta da Federação que repassará a Federação do Pará.  
         

05- Poderão participar  no máximo 36 Atletas das seguintes categorias: INFANTIL, JUVENIL , 
JÚNIOR ½  e SÊNIOR masculino e feminino que se enquadrarem nos itens definidos acima. . 
 

II –MELHORES ATLETAS DA NATAÇÃO NO GERAL -  MELHOR DOS MELHORES: 
 

01- Serão escolhidos a melhor Atleta feminina e o melhor Atleta masculino da Federação na 
temporada 2019 da modalidade de Natação que receberá uma premiação diferenciada na 
festa dos Melhores do Ano 2019. 

    
02- O critério para escolha do melhor atleta masculino e feminino entre todas as categorias será 

o seguinte: 
 

a) O melhor Atleta masculino e feminino geral entre todas as categorias serão os que 
obtiverem o maior número de pontos nos eventos locais, ou seja que tiverem feito o maior 
número de pontos nos eventos: 
 

- CIRCUITO FAN DE NATAÇÃO 
- CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO - 4 Fases 
- COPA POTIGUAR DE NATAÇÃO 
 

b)   Em caso de empate, será escolhido o melhor Atleta masculino e feminino, o que  
                   tiver batido o maior número de recordes nas 4 fases do Campeonato Estadual de 
                   Natação 2019. 
             

c) Persistindo o empate, será definido pelo melhor índice técnico entre os empatados na IV 
Fase do Campeonato Estadual de Natação 2019.  
 

d) Só serão válidos os pontos obtidos nos eventos promovidos pela FAN nesta temporada 
2019. 
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III -  MELHORES  ATLETAS DA NATAÇÃO POR CATEGORIA  NOS EVENTOS  
       OFICIAIS PROMOVIDOS PELA FAN:  
 

01- Os melhores Atletas dos eventos oficiais promovidos pela FAN por categoria serão definidos 
pela somatória dos pontos obtidos pelos Atletas nos eventos oficiais da FAN: Circuito FAN de 
Natação, Campeonatos Estaduais (4 fases) e Copa Potiguar de Natação. Os pontos obtidos 
no Campeonato Estadual, só serão válidos se o Atleta tiver participado de no mínimo três (3) 
fases do Campeonato. 

 

02- Como critério de desempate entre os Atletas, será utilizado os seguintes itens: 
 

a) Maior número de recordes nas 4 fases do Campeonato Estadual de Natação  
b) Maior número de 1° lugares; 
c) Maior número de 2° lugares; 
d) Maior número de 3° lugares; 

 

                 ** Não haverá mais empate nos melhores do ano. 
  

03- Não serão válidas as pontuações obtidas pelos Atletas nos revezamentos. 
 

04- Os pontos obtidos pela quebra dos recordes nas provas individuais, também será somado ao 
total do Atleta.        . 

 

05- Este critério aponta o Atleta Mais Eficiente , ou seja, o que obteve o maior número de pontos 
em todos os eventos oficiais da FAN em 2019. 

 

IV - PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO GERAL DOS CLUBES DA NATAÇÃO: 
 

01- A pontuação geral dos eventos: Circuito FAN de Natação, Campeonato Estadual de Natação 
e Copa Potiguar de Natação serão acumulativos para a definição dos clubes campeões da 
temporada 2019. 

 

02- Os resultados das competições serão divulgados pelo site e blog da FAN e será declarado 
campeão geral da Natação, o clube que obtiver o maior número de pontos em todos os 
eventos oficiais promovidos pela FAN em 2019. 

 

03- A FAN entregará, em cada Fase do Campeonato Estadual de Natação, troféus apenas aos 
clubes campeões nas seguintes categorias: 

 

a) MIRIM 
b) PETIZ 
c) INFANTIL 
d) JUVENIL 
e) JÚNIOR/SENIOR 

 

04- Serão entregues também troféus de 1º, 2º e 3º colocados no geral de cada fase. 
 

05- Em cada Fase serão escolhidos e premiados com troféus e/ou medalhas os dois Melhores 
índices Técnicos (1 homem e 1 mulher) das categorias Mirim/Petiz juntas, totalizando dois 
troféus. Também serão premiados com troféus e/ou medalhas os dois Melhores Índices 
Técnicos (1 homem e 1 mulher) das categorias do Infantil ao Sênior juntas, totalizando dois 
troféus. No total serão 4 Atletas premiados, sendo dois masculino e dois feminino em cada 
fase por terem obtido os melhores índices técnicos. 

 

06- Nos eventos: Circuito FAN de Natação e Copa Potiguar de Natação serão entregues troféus 
para os Clubes: 1º, 2º e 3º colocados no geral de cada competição. Ver regulamentos 
específicos de cada evento.  
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07 - Na festa dos melhores do ano, serão  entregues troféus para os três Clubes primeiros  
       colocados  por  categoria:  MIRIM, PETIZ, INFANTIL, JUVENIL e JÚNIOR/SÊNIOR  
       do Campeonato Estadual de Natação – 2019. 

 

      08 - Serão entregues também troféus para os Clubes 1º, 2º  e  3º colocados geral das 4  
      fases do Campeonato Estadual de Natação - 2019. 

 

09 - A FAN fará uma premiação especial para os 1º, 2º  e  3º colocados geral, ou seja,  
para os três clubes que obtiveram o maior número de pontos na somatória de todos os 
eventos oficiais da FAN em 2019. 

 
b) NATAÇÃO NÃO FEDERADOS – XV CIRCUITO ESTADUAL DE ESCOLINHAS  

                                                  
01-  A definição dos atletas “Melhores do Ano” do XV Circuito Estadual de Escolinhas de Natação, 

não federados das categorias do Pré Mirim ao Sênior, será feita através da somatória dos 
pontos obtidos pelos mesmos nas quatro (4) fases do Circuito. 
 

02- A definição dos Melhores Atletas por categoria deverá obedecer os seguintes critérios: 
 

a. Ter que participado de no mínimo 75% ou seja, três (3) fases do Circuito Estadual de 
Escolinhas de Natação 2019; 
 

b. Ter obtido o maior número de pontos nas quatro (4) fases do Circuito Estadual de 
Escolinhas de Natação; 

 

c. Caso haja Atletas classificados nas três primeiras colocações que não tenham 
participado de no mínimo três fases do Circuito Estadual de Escolinhas de Natação, 
estes Atletas serão automaticamente eliminados da disputa, entrando em seu lugar o 
próximo Atleta classificado na sequência, para definição dos Melhores do Ano. 

 

d. A participação do Atleta na Copa Potiguar de Natação é opcional. Mas se o Atleta 
participar, os pontos obtidos por ele na Copa serão somados aos demais obtidos nas 4 
fases do Circuito para definição dos Melhores do Ano 2019. 

 

e. Em caso de empate nas três primeiras colocações, os melhores Atletas da temporada 
por categoria serão definidos pelos seguintes critérios: 

 

- Maior número de medalhas de OURO entre os empatados; 
- Maior número de medalhas de PRATA entre os empatados; 
- Maior número de medalhas de BRONZE entre os empatados; 
 

* Não haverá mais empates nos melhores do ano.             
 

03- Em cada Fase do XV Circuito Estadual de Escolinhas de Natação serão entregues troféus para 
as três entidades que inscreverem o maior número de Atletas no evento e em caso de empate 
no número de inscritos serão utilizados os seguintes critérios: 

 

- Maior Número de Equipes de Revezamento; 
- Maior número de Atletas Mini Mirim. 

 

04- Também em cada Fase do XV Circuito Estadual de Escolinhas de Natação serão entregues 
troféus para as três entidades que fizerem o maior número de pontos. Estas premiações serão 
entregues na fase seguinte, com exceção da IV Fase onde os troféus serão entregues no final 
do evento.  
 

05- As três entidades que fizerem o maior número de pontos nas quatro (4) fases do Circuito 
Estadual de Escolinhas de Natação e na Copa Potiguar de Natação receberão troféus de 
campeão, vice campeão e terceiro lugar na solenidade dos Melhores do Ano de 2019.  
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c) NATAÇÃO – FEDERADOS/NÃO FEDERADOS – CIRCUITO FAN MASTER  
 

01- A definição dos três Melhores Atletas Master federados e não federados por categoria, será a 
somatória dos pontos obtidos pelos Atletas nas quatro (4) fases do Circuito FAN Master de 
Natação. Serão premiados os três melhores de cada categoria. 
 

02- A definição dos Melhores Atletas por categoria deverá obedecer os seguintes critérios: 
 

a) Ter participado de no mínimo 75% ou seja, três (3) fases do Circuito FAN Master de 
Natação. 
 

b) Ter obtido o maior número de pontos nas quatro (4) fases do Circuito FAN Master de 
Natação. 

 

c) Caso haja Atletas classificados nas três primeiras colocações, que não tenham 
participado de no mínimo três fases do Circuito FAN Master de Natação, estes Atletas 
serão automaticamente eliminados da disputa, entrando em seu lugar o próximo Atleta 
classificado na sequência, para definição dos Melhores do Ano 2019. 

 

d) 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.  

 

e) 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.  

 

f) 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.  

 

g) 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. 

 

h)  Em caso de empate nas três primeiras colocações, os melhores Atletas da temporada  
por categoria  serão  definidos pelos seguintes critérios: 

 
a) Maior número de recordes batidos entre os empatados; 
b) Maior número de medalhas de OURO entre os empatados; 
c) Maior número de medalhas de PRATA entre os empatados; 
d) Maior número de medalhas de BRONZE entre os empatados; 
e) Persistindo o empate, será declarado vencedor o Atleta com mais idade. 

 

 Não haverá mais empates nos melhores do ano. 
 

i) Haverá premiação para as entidades que se classificarem nos 1º, 2º e 3º lugares geral 
por pontos em cada fase do Circuito FAN Master de Natação 2019. Teremos também 
troféu para o campeão em número de inscritos e Troféu Eficiência para a entidade que 
obtiver o maior número de pontos proporcional ao número de Atletas, respeitando o 
limite mínimo de sete (7) Atletas na equipe. 
Em caso de empate no número de inscritos, utilizaremos os seguintes critérios para o 
desempate: 
- Maior Número de Equipes de Revezamento; 
- Maior número de Atletas com mais idade. 



 

FEDERAÇÃO AQUATICA NORTERIOGRADENSE - FAN  
 

 
 

03- As três entidades que fizerem o maior número de pontos nas quatro (4) fases do Circuito FAN 
Master de Natação receberão troféus de campeão, vice campeão e terceiro lugar na solenidade 
dos Melhores do Ano de 2019.  
 

II-  NADO ARTÍSITICO: 
 

     I - MELHORES ATLETAS  DO  CAMPEONATO  ESTADUAL DE NADO 
         ARTÍSTICO – 2019 - POR CATEGORIA: 

 

01- As melhores Atletas do Campeonato Estadual de Nado Artístico por categoria, 
      serão definidos pela somatória  dos pontos  obtidos  pelas Atletas nas 03 (três)   
      fases  do  Campeonato  Estadual  de Nado Artístico na temporada em 2019, nas  
      rotinas de solos e duetos. Não serão válidos os pontos obtidos nas rotinas de equipe. 
 

04- Em caso de empate nas três primeiras colocações, as melhores Atletas da temporada por  
categoria serão definidos pelos seguintes critérios: 
 

a) Maior número de pontos nas competições de figuras das 3 fases do Campeonato 
Estadual de Nado Artístico entre as empatadas; 

b) Maior número de medalhas de OURO entre os empatados; 
c) Maior número de medalhas de PRATA entre os empatados; 
a. Maior número de medalhas de BRONZE entre os empatados.. 

  
 Não haverá mais empates nos melhores do ano. 

        
05-  A escolha das melhores Atletas da temporada será feita apenas entre as Atletas que  
      participarem de no mínimo duas (2) fases do Campeonato Estadual de Nado  
      Artístico 2019. 
 

06-  Só valerão os pontos obtidos pela Atleta  dentro da sua categoria, ou seja, sua idade oficial, 
mesmo que participe de outra categoria, essa não será válida. 
 

07-  Em cada Fase do Campeonato Estadual de Nado Artístico será entregue um (1) troféu para o   
Clube campeão da Fase. 
 

06- Os três Clubes que fizerem o maior número de pontos nas três (3) fases do Campeonato 
Estadual de Nado Artístico receberão troféus de campeão, vice campeão e terceiro lugar na 
solenidade dos Melhores do Ano de 2019.  

 
 

                                                                                                           Natal, 07 de fevereiro de 2019. 
 

 

COMUNICADO: 
 

* Os participantes dos eventos da Federação Aquática Norteriograndense – FAN, 
federados e não federados, estão cientes a partir desta data dos critérios.  

para temporada 2019 * 


