
 
 

 
 

REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES 2020 
 
DA PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS 
 
Art. 01 - Todos os filiados da Federação Aquática Pernambucana - FAP, poderão tomar 

parte nos Torneios e Campeonatos constantes da programação anual, desde 
estejam quites com a tesouraria da Federação. 
 
1.1 - Os Filiados que estiverem com duas mensalidades em atraso (dia 10 de 
cada mês) ficarão impedidos de participar dos eventos do calendário da FAP. 

 
Art. 02 - A filiação ou renovação de cadastro de atletas na federação com vista à 

participação em competições da FAP e CBDA deverá ser realizada através do 
sistema on-line, acessando a página: vida-atleta.bigmidia.com/site/login 

 
 2.1 – O pagamento das inscrições on-line não será realizado através de boleto 

emitido pelo sistema;  
 
2.2 - Os pagamentos serão realizados através de deposito, transferência para 
a conta da FAP ou na maquineta de cartão de credito da FAP; 

 
Art. 03 - Para participarem dos torneios da FAP, os clubes filiados deverão fazer suas 

inscrições no site: vida-atleta.bigmidia.com/site/login através do login e senha 
fornecida pela FAP (Este login e senha serão emitidos pela Federação 
mediante a solicitação de credenciamento de treinadores pela associação a 
qual estejam vinculados)., de acordo com as instruções a seguir:  
 
3.1 - As Associações participantes farão as inscrições de seus atletas e 
equipes de revezamento no site vida-atleta.bigmidia.com/site/login  
 
3.2 - As inscrições poderão ser feitas até cinco (05) dias antes da data fixada 
para o início dos Torneios e Campeonatos. Após este prazo o sistema 
automaticamente fará o bloqueio das inscrições. Os tempos exibidos no ato da 
inscrição são os melhores do atleta/equipe dentro do período de tempo válido, 
determinado pela Diretoria Técnica de Natação da CBDA.  
 
3.3 - Os pagamentos das inscrições deverão ser realizados até a data limite 
registrada no cadastro do evento no site (até 3 dias antes do evento). Não 
serão aceitos pagamentos após o prazo estipulado; As inscrições não pagas 
serão desconsideradas para a participação na competição. 
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Art. 04 - A comprovação do pagamento da inscrição on-line é de responsabilidade do 
Filiado que deverá enviar o comprovante para a FAP dentro do prazo 
estipulado no site. 

  
Art. 05 - Os tempos para balizamento deverão ter sido obtidos em competições oficiais 

da FAP, de outra Federação ou CBDA, dentro do período de tempo válido, 
determinado pela Diretoria Técnica de Natação da CBDA 

 
5.1 - Quando os nadadores ainda não tiverem tempo em competições oficiais, 
serão considerados sem tempo para aquela prova. 

 
Art. 06 - Não são permitidas substituições de prova de nadador após divulgação do 

balizamento do evento. Caso haja a necessidade de troca de prova, o nadador 
vai para outra prova na condição de OBSERVAÇÃO, e não marcará pontos. 

 
6.1 - Cortes somente serão aceitos até o final do período do aquecimento em 
cada etapa da competição (15 minutos antes do início das provas), em 
formulário próprio da FAP. 

 
6.2 - Não será permitida troca de atletas de um mesmo clube de uma série 
para a outra. 

 
Art. 07 - Nos campeonatos, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior e Absoluto, os atletas para 

marcarem pontos deverão obter em suas provas, tempos iguais ou abaixo dos 
determinados pela Tabela de Índices FAP (Tabela revisada pela Diretoria 
Técnica de Natação da FAP).  

 
Art. 08 - Os atletas só poderão ser inscritos e participar em provas de sua categoria, 

conforme regulamentação da matéria através dos órgãos competentes. 
 
Art. 09 - O número de provas em que cada atleta poderá participar é o determinado 

pela FAP, ou seja, tantas provas individuais mais DUAS, quanto for o número 
de etapas em que será realizado o torneio ou campeonato. O número de 
provas permitido por etapa é de duas individuais e um revezamento. Nas 
categorias Mirim e Petiz, o número máximo de provas individuais nos torneio é 
cinco (5). Na categoria Pré-Mirim, o número máximo de provas individuais nos 
torneios é quatro (4).  

 
 9.1 - O atleta inscrito com maior número de provas que o permitido, será 

eliminado automaticamente de sua última prova que estiver inscrito. 
 



 
 

 
 

Art. 10 - Será permitida a inscrição de nadadores extras, em estágio ou a convite da 
FAP, de acordo com a Lei de Transferência da CBDA. Os atletas em estágio 
(transferência) não terão premiação. 

 
 
DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA COMPETIÇÃO E DA ARBITRAGEM 
 
Art. 11 - Da mesa diretora da competição participará: um Árbitro Geral o qual será 

autoridade máxima da competição; Um Diretor da FAP e o Presidente da FAP 
(ou um representante designado pelo mesmo)  
 
11.1 - A FAP especificará a habilitação mínima para o Árbitro Geral. 

 
Art. 12 - O Árbitro Geral e seus Auxiliares serão indicados pela diretoria da FAP. 

 
Art. 13 - O anunciador deverá chamar os atletas quando houver condição imediata para 

o início das provas. Serão feitas duas chamadas para as provas: Na primeira, 
o atleta deve dirigir-se ao banco de controle e aguardará a segunda chamada 
na cadeira atrás do bloco de partida; na segunda chamada deverá levantar o 
braço e ficar de pé atrás do bloco aguardando as ordens do juiz de partida. 
 
13.1 - Se na segunda chamada o nadador não estiver presente ao bloco de 
partida, será desqualificado automaticamente. 

 
Art. 14 - Os nadadores, técnicos e médicos deverão ter lugar reservado no recinto da 

competição, desde que estejam devidamente cadastrados na FAP/CBDA. 
 
Art. 15 - No recinto da piscina só poderão permanecer as pessoas devidamente 

autorizadas pelo Árbitro Geral e ou Diretoria da FAP. Cabendo aos mesmos, a 
definição do recinto da piscina para atletas e técnicos. 

 
Art. 16 – Em caso de protestos, estes deverão ser trazidos ao Representante da FAP 

na competição, pelos representantes dos clubes filiados, até 30 minutos após 
o anuncio do resultado da prova e em papel timbrado. 

 
 
DA PREMIAÇÃO E CONTAGEM DE PONTOS 
 
Art. 17 - Serão premiados os 03 (três) primeiros atletas colocados nos Torneios e 

Campeonatos. 
 

17.1 - Nos Torneios Fita Azul, serão premiados do 1º ao 8º pela soma da 
pontuação das 4 (quatro) provas.  



 
 

 
 

17.1.1 - Este torneio é de caráter aberto, respeitando-se o prazo de 15 dias 
antes da competição, para o cadastro de atletas vinculados (não federados). 
 

Art. 18 - A contagem de pontos será a seguinte: 25, 20, 15, 12, 09, 07, 05, 03 para os 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugares respectivamente, nas provas individuais e o 
dobro nas provas de revezamento. 

 
18.1 - No caso de empate de dois ou mais atletas, soma-se os pontos 
equivalentes às colocações empatadas e divide-se pelo número de empates, 
cabendo a cada atleta, os pontos da divisão. 

 
18.2 - A classificação nos torneios e campeonatos será por contagem de 
pontos, conforme o Art.19. 

 
Art. 19 - Sagrar-se-á vencedor o Filiado que somar maior número de pontos nos 

Campeonatos e Torneios. 
 

19.1 - Em caso de empate caberá o título ao filiado que houver obtido maior 
número de 1º, 2º lugar, assim sucessivamente até que ocorra o desempate. 
 

Art. 20 - Nos Campeonatos Pernambucanos a FAP premiará com Troféus, o filiado 
Campeão Geral, Vice-Campeão e 3º Lugar e nos Torneios apenas o filiado 
Campeão Geral. 

 
Art. 21 - Serão ofertados pela FAP troféus aos atletas que alcançarem o melhor índice 

técnico no Campeonato Pernambucano Absoluto em relação à tabela adotada 
pela CBDA. 
 
21.1 - Será ofertado ao atleta mais eficiente no ano, de cada categoria um 
Troféu alusivo ao seu feito, com exceção aos Torneios Fita Azul e os festivais. 

 
Art. 22 - Fica instituída uma bonificação de pontos, para o estabelecimento de 

Recordes individuais e de revezamento, da seguinte maneira: 
 

• Recorde Pernambucano da categoria 10 pontos 

• Recorde Pernambucano Absoluto  20 pontos 

• Recorde Brasileiro Absoluto   30 pontos 
 

22.1 - A bonificação por quebra de Recorde não é acumulativa, prevalecerá 
para contagem de pontos apenas a de maior valor. 

 
 



 
 

 
 

DA CONVOCAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES QUE REPRESENTARÃO A 
FAP, EM COMPETIÇÕES REGIONAIS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. 
 
Art. 23 - As equipes que representarão a FAP, em número de atletas, pré-determinados 

pela CBDA nos campeonatos Norte/Nordeste, Infantil, Juvenil Junior ou 
Aberto, serão compostas apenas por atletas integrantes dos filiados a 
Federação. 

 
Art. 24 - O Coordenador de Seleções de acordo com critérios adotados pela FAP fará a 

convocação dos atletas e da Comissão Técnica (Professor de Educação 
Física e/ou Técnico Desportivo, com registro no CREF) para composição da 
seleção pernambucana. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Art. 25 - Os torneios Pré-Mirins não serão oficiais para efeito de contagem de pontos, 

embora sua programação conste do Calendário Oficial da Federação. 
 
Art. 26 - Nos eventos promovidos pela FAP poderão ser inscritas um número indefinido 

de Equipes de Revezamento pelas entidades filiadas, sendo que para efeito 
de PONTUAÇÃO e PREMIAÇÃO, só serão consideradas as Equipes “A e B” 
para os Torneios, e as Equipes “A“ para os Campeonatos. 

 
Art. 27 - Para os Campeonatos Pernambucanos não será considerada tabela de 

índices para participação ou pontuação. 
 
Art. 28 - Serão obedecidas às regras de Natação adotadas pela FINA. 
 
Art. 29 - Qualquer alteração deste regulamento, depois de aprovado pela Assembleia 

Geral Ordinária, só serão efetuadas em comum de Acordo dos filiados. 
 

Art. 30 - A FAP reserva-se o direito de convidar não filiados a participar de eventos de 
seu calendário oficial, sendo que os atletas convidados serão premiados em 
separado.   
 
30.1 - Quanto à taxa de inscrição, o clube convidado deverá pagar a taxa de 
inscrição de valor igual ao cobrado pela FAP por mergulho de cada atleta. 

 
 
DAS PENALIDADES 
 



 
 

 
 

Art. 31 -  Para cada infração cometida, será encaminhado ao Tribunal de Justiça 
Desportiva, adotado pela FAP, para apreciação, com direito a defesa, caso 
considerado procedente. 

 
Art. 32 - Os casos omissos serão analisados pela diretoria da FAP, e se necessário, 

encaminhados para uma A.G.E. para apreciação e homologação. 
 
 
Recife, 27 de janeiro de 2020 
 
 
 
_____________________________________  
FED. AQUÁTICA PERNAMBUCANA 
 
 
_____________________________________ 
A. A. BANCO DO BRASIL - Recife. 
 
 
_____________________________________ 
A. ATLÉTICA SANTA MARIA.                                      
 
 
_____________________________________ 
CLUBE PORTUGUES DO RECIFE 
 
 
_____________________________________ 
SPORT CLUB DO RECIFE 
 
 
_____________________________________ 
SESC – Casa Amarela 
 
 
_____________________________________ 
M3SWIM – Jeremias Almeida Neto 


	6.2 - Não será permitida troca de atletas de um mesmo clube de uma série para a outra.
	18.2 - A classificação nos torneios e campeonatos será por contagem de pontos, conforme o Art.19.
	Art. 28 - Serão obedecidas às regras de Natação adotadas pela FINA.
	DAS PENALIDADES

