ASSOCIAÇÃO NORTE E NORDESTE MASTER DE NATAÇÃO

II CIRCUITO NORDESTINO DE NATAÇÃO MASTER
2015
REGULAMENTO ESPECIFICO
OBJETIVOS:
Art. 1º - Criar uma agenda anual de referencia para movimentar a natação máster da região
Nordeste e motivar a participação dos nadadores dentro e fora de seus Estados durante todo o
calendário de competições de 2015.
Art. 2º - Apontar por meio de ranking os melhores nadadores da natação master do Nordeste,
em cada faixa etária nas categorias Master e Pré-Master.
Art. 3º - Apontar, por meio de ranking, as melhores equipes do Nordeste.
O II Circuito Nordestino de Natação Master será realizado em 04 (quatro) etapas, representadas pelo
seguintes eventos:
1ª etapa – IX Copa Nordeste Interclubes de Natação Master - São Luiz – Maranhão
16 e 17 de Maio
2ª etapa – Campeonatos Estaduais de Piscina Curta – Todos os Estados(provas unificadas,
pontuação padrão do circuito e limite maximo de 03 provas por nadador(a) ) que deverão ser
realizados nos meses de Maio, Junho ou Julho(Os resultados oficiais serão enviados pelas
associações estaduais e federações para a AN3M fazer o somatorio em função dos pontos
obtidos pelos nadadores e equipes)
3ª etapa – 5º Nordestão de velocidade máxima e revezamentos master de natação – Maceió Alagoas - 15 e 16 de Agosto
4ª etapa – 1º Campeonato Nordestino Master de Natação - Recife - Pernambuco – 24 e 25 de
Outubro.(ENTREGA DAS PREMIAÇÕES AOS CAMPEÕES)
PONTUAÇÃO:
Art. 4º - A contagem de pontos será feita da seguinte forma:
1º lugar - 09 pontos
2º lugar - 07 pontos
3º lugar - 06 pontos
4º lugar - 05 pontos

5º lugar - 04 pontos
6º lugar - 03 pontos
7º lugar - 02 pontos
8º lugar - 01 ponto

Parágrafo único - Nas provas de revezamento a contagem será em dobro (para as equipes)
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PREMIAÇÃO: MELHOR INDICE TECNICO E TECNICO(A) CAMPEÃO(Ã) GERAL
Art. 5º - Em cada etapa regional haverá premiação por prova e faixa etária até o 5º colocado nas
provas individuais, até 3º lugar nos revezamentos, além de troféus para as equipe, de acordo com o
regulamento de cada evento.
Art. 6º - O nadador terá que participar de no mínimo, 02(duas) etapas, sendo 01(um) evento
regional e 01(um) estadual durante o ano vigente, para se habilitar ao TROFÉU MELHOR INDICE
TECNICO DO CIRCUITO. Este índice será avaliado pelo coeficiente de proximidade do recorde
mundial no tempo nas provas, de cada faixa etária.
.
Art.7º - O(A) TÉCNICO(A) DA EQUIPE CAMPEÃ GERAL será contemplado com a premiação
de um FINAL DE SEMANA(Hospedagem com acompanhante + 01 Jantar), em local que será
divulgado na Festa dos Campeões.
PREMIAÇÃO: REGULARIDADE MASTER: NADADORES(FAIXA ETARIA) EQUIPES e MELHOR
NADADOR E NADADORA DO CIRCUITO
Art 8º - Os 03 (três) primeiros nadadores(as) colocados de cada faixa etária que somarem maior
número de pontos nas 04 (quatro) etapas, sendo desconsiderada de seu somatório a etapa
“regional” de menor pontuação ou que não tiver participado, respeitando-se o critério de
habilitação exposto no Art 11º.
Art 9º - As 03 (três) primeiras equipes que somarem maior número de pontos nas 04 (quatro)
etapas. Para as equipes não haverá descarte de etapa regional.
Art 10º - Os nadadores que vencerem todas as suas provas individuais e participarem de todas
as etapas concorrerão ao Troféu de Melhor Nadador do Circuito, no gênero Masculino e
Feminino.
Art 11º - O nadador terá que participar de no mínimo, 01(um) evento Regional e 01(um)
estadual, durante o ano vigente para se habilitar ao troféu por faixa etária de regularidade
master.
Art 12º - A festa dos campeões acontecerá no encerramento da 4ª etapa do Circuito( 1º
Campeonato Nordestino Master de Natação).
Paragrafo único – com o objetivo de reduzir os custos da festa de confraternização e as
premiações do circuito, será cobrada uma taxa adicional de 10,00 por inscrição individual em
cada etapa regional.
Art 13º - No caso de empate por pontos entre os nadadores e clubes o desempate se dará pelo
maior número de medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, persistindo o empate, a definição
será feita através do índice técnico.
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