ASSOCIAÇÃO NORTE E NORDESTE MASTER DE NATAÇÃO
ASSOCIAÇÃO NORTE E NORDESTE DE ESPORTES AMADORES

VI CIRCUITO NORTE E NORDESTE DE NATAÇÃO MASTER
2019

REGULAMENTO ESPECIFICO

OBJETIVOS:
Art. 1º - Criar uma agenda anual de referencia para movimentar a natação máster das regiões
Norte e Nordeste, motivando a participação dos nadadores e equipes durante todo o calendário de
competições de 2019.
Art. 2º - Apontar por meio de ranking os 03(três) melhores nadadores e nadadoras da natação
master do Norte/ Nordeste, em cada faixa etária nas categorias Master, Pré-Master(20 a 24 anos) e
Especial geral(nadadores com necessidades especiais).
Art. 3º - Apontar, por meio de ranking, as 03(três) melhores equipes do Norte/Nordeste e os(as)
03(três) melhores Tecnicos(as).
O VI Circuito Norte e Nordeste de Natação Master será realizado em 03 (Três) etapas, representadas
pelo seguintes eventos:
1ª etapa – XIII Copa Norte Nordeste Interclubes de Natação Master - Campina Grande – Paraiba – 18
e 19 de Maio
2ª etapa – 9º Torneio Norte Nordeste de velocidade e revezamentos master de natação – Macapá Amapá – 03 e 04 de Agosto
3ª etapa – 5º Campeonato Norte Nordeste Interclubes de Natação Master – Recife - Pernambuco – 05
e 06 de Outubro.(ENTREGA DAS PREMIAÇÕES AOS CAMPEÕES)
OBS: As datas e locais estão sujeitas a alteração com aviso prévio(por possíveis motivos de
força maior)
PONTUAÇÃO:
Art. 4º - A contagem de pontos será feita da seguinte forma:
1º lugar - 09 pontos
5º lugar - 04 pontos
2º lugar - 07 pontos
6º lugar - 03 pontos
3º lugar - 06 pontos
7º lugar - 02 pontos
4º lugar - 05 pontos
8º lugar - 01 ponto
Parágrafo único - Nas provas de revezamento a contagem será em dobro (para as equipes)
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PREMIAÇÃO:
Art. 5º - Em cada etapa haverá premiação por prova e faixa etária até o 8º colocado nas provas
individuais, até 3º lugar nos revezamentos, além de troféus de melhores índices técnicos masculino e
feminino e para as equipe, de acordo com o regulamento de cada evento.
MELHORES TÉCNICOS(AS)
Art. 6º - OS(AS) TÉCNICOS(AS) DAS EQUIPES CAMPEÃ GERAL, VICE-CAMPEÃ GERAL E
3º LUGAR GERAL, serão premiados com VALE COMPRAS ou PREMIAÇÃO SIMILAR de valor
correspondente a R$ 500,00(quinhentos reais), 300,00(trezentos reais) e 200,00(duzentos reais)
respectivamente, como forma de valorização do trabalho profissional no circuito.
TROFÉU
REGULARIDADE
MASTER:
NADADORES(FAIXA
ETARIA),
NADADORES
ESPECIAIS(portadores de necessidades especiais), EQUIPES e MELHOR NADADOR E
NADADORA DO CIRCUITO
Art 7º - Os 03 (três) primeiros nadadores(as) colocados de cada faixa etária e da categoria
ESPECIAL que somarem maior número de pontos em todas as 03(tres) etapas e tiver participado
de pelo menos 02(duas) etapas durante o ano vigente, conforme o critério de habilitação
exposto no Art 10º.
£1º A pontuação no circuito do nadador da categoria especial sera a obtida de sua
colocação geral nas provas individuais.
Art 8º - As 03 (três) primeiras equipes que somarem maior número de pontos em todas as 03
(tres) etapas e tiverem participado de pelo menos 02(duas) etapas durante o ano vigente.
Art 9º - Os nadadores que vencerem todas as 09(nove) provas individuais possiveis e
participarem de todas as 03(três) etapas, concorrerão ao Troféu de Melhor Nadador do Circuito, no
gênero Masculino e Feminino. Caso não tenham nadadores enquadrados neste critério, a
premiação será entregue ao nadador e a nadadora de maior pontuação que tenha participado
das 09(nove) provas possiveis de todas as 03(três) etapas do circuito.
Art 10º - O nadador terá que participar de pelo menos, 02(duas) etapas para se habilitar
ao troféu por faixa etária de regularidade master.
Art 11º - A festa dos campeões acontecerá no encerramento da 3ª etapa do Circuito
(5º Campeonato Norte Nordeste Interclubes de natação master).
Art 12º - No caso de empate por pontos entre os nadadores e equipes 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.

2

