
 

 

I SWIM FEST SÃO PEDRO DA ALDEIA 

Natação Águas Abertos 

Regulamento: 

1 - O EVENTO 

O I SWIM FEST SÃO PEDRO DA ALDEIA será um evento esportivo de provas de Natação em Águas Abertas nas 

distâncias 2.000m, 1.000m e Infantil – 100m, 200m e 400m.  

Todas as provas serão realizadas na Praia da Pitória em São Pedro da Aldeia - RJ. 

Data: 12/02/2023 

Local da Largada: Avenida da Pitória s/n; Praia da Pitória, São Pedro da Aldeia – RJ. 

Horário das Largadas: 

a) 07:30 h - Masculino e Feminino – 2.000m 

b) 09:00 h - Masculino e Feminino – 1.000m  

c) 10:00 h - KIDS (ATÉ 09 anos – 100m) 

d) 10:20 h - KIDS (10 e 11 anos – 200m) 

e) 10:40 h - KIDS (12 e 13 anos – 400m) 

Retirada de Kits: No Local da prova. 

Horários:  Prova 2.000m das 06:00 às 07:30 h. 

                  Prova 1.000m das 07:00 às 08:00 h. 

                  Prova KID’s   das 08:30 às 09:30 h. 

                  Obs.: Os Atletas que participarem das provas de 2.000m e 1.000m a retirada do kit será das 06:00 às 

07:00h. 

Premiação: A partir das 11:30 h. 

 

2 – MODALIDADES 

a) 2.000 m – masculino e feminino; 

b) 1.000 m – masculino e feminino; 

c) 100 m – Prova KIDS até 09 anos; 

d) 200 m – Prova KIDS 10/11 anos; 

e) 400 m – Prova KIDS 12/13 anos. 

Todos os percursos serão demarcados por boias. 

 
3 – PREMIAÇÕES 

a) 2.000 m -Troféu para os 5 primeiros colocados na geral masculino e feminino;  

b) 2.000 m - Troféu para os 3 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 14 anos, 15/19 anos, 20/24 

anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 

65/69 anos e 70+; 



 

 

c) 1.000 m -Troféu para os 5 primeiros colocados na geral masculino e feminino;  

d) 1.000 m - Troféu para os 3 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 14 anos, 15/19 anos, 

20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 

60/64 anos, 65/69 anos e 70+; 

e) PCD 2.000m - Troféu para os 3 primeiros colocados na geral masculino e feminino; 

f) PCD 1.000m - Troféu para os 3 primeiros colocados na geral masculino e feminino; 

g) Prova KIDS – Troféu para os 5 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 09 anos, 10/11 anos e 

12/13 anos. 

 
4 - REGRAS E ORIENTAÇÕES 

a) O percurso será delimitado utilizando boias e (ou) embarcações para cumprimento da distância e do 

trajeto, devendo o atleta cumprir e respeitar o percurso estabelecido conforme os mapas, documentos e 

orientações recebidas no kit e momentos antes da largada. 

b) É obrigatório a todos os atletas se apresentarem para a largada com pelo menos 1hora de antecedência 

ao horário previsto para a sua largada. As informações serão divulgadas no site da prova. 

c) Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações da arbitragem, segurança ou devidamente 

autorizadas pela organização. 

d) Os nadadores deverão largar ao sinal de partida, cumprir o percurso estabelecido mantendo o fair play, 

observando as regras e este regulamento, sendo considerada como chegada a linha formada pelo tapete 

onde acontece a leitura do chip, em terra, sendo esta leitura utilizada pelo sistema de informática para 

apurar os resultados oficiais.  

e) A ordem de chegada do atleta no momento de entrada no corredor de leitura do chip e entrega do mesmo 

deverá ser mantida até a área de dispersão. 

f) Em caso de emergência, o nadador deverá erguer o braço e sinalizar a um de nossos membros da equipe 

de socorro e resgate, prontamente um dos guarda-vidas irá até ele e tomará as devidas providências para 

prover o socorro imediato necessário. 

g) O nadador é o responsável por se certificar que a organização tenha tomado ciência de sua desistência 

caso o mesmo se retire da prova sem a assistência de nossa equipe de socorro e resgate.  

 

5 - ITENS NECESSÁRIOS PARA RETIRADA DE KIT: 

a) Documento oficial com foto do titular da inscrição; 

b) Termo de Responsabilidade assinado; 

c) A não apresentação dos itens supracitados inviabilizará a participação do atleta na prova; 



 

 

d) A organização da prova NÃO disponibilizará toucas de natação. 

 

6 – CATEGORIAS (faixas-etárias) 

As faixas-etárias das provas de 1.000m e 2.000m masculino e feminino serão assim distribuídas: 

a) Até 14 anos, 15/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 

50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos e 70+; 

b) PCDs, categoria única com todas as idades; 

c) Prova KIDS:  até 09 anos (100 m); 10/11 anos (200 m); 12/13 anos (400 m); 

Será considerada a idade em 31/12/2023 para enquadramento nas categorias 

Todos os atletas, ao terminarem a prova, receberão a sua medalha de participação. 

 

7 - PARTICIPAÇÕES E SANÇÕES 

a) Sobre o uso de trajes de neoprene (wetsuit)/borracha: será seguido conforme Regulamentação da FINA 

que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. 

b) Os atletas menores de 18 anos deverão apresentar a autorização expressa dos pais ou responsáveis (em 

anexo); 

c) A ordem de chegada do atleta será registrada no momento de entrada no corredor de leitura do chip, em 

terra, e deverá ser mantida até a área de dispersão. 

d) Os atletas serão identificados por meio de chip eletrônico, que corresponderá a um número atribuído pela 

organização. 

e) Serão passíveis de DESCLASSIFICAÇÃO, PENALIZAÇÃO ou SUSPENSÃO: 

• Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação; 

• Desacato e ofensas aos membros da organização por parte de atletas, dirigentes e quaisquer outros 

membros de uma delegação; 

f) Será responsabilidade do atleta desistente, comunicar imediatamente a organização da prova a sua 

decisão, devolvendo o chip a qualquer coordenador de largada, ou ao responsável pela chegada.  

g) A categoria PCD – poderá utilizar o acompanhante, se necessário. 

 

8 - POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

a) Na hipótese da organização do evento verificar antecipadamente, através de informações por site, jornal 

ou qualquer órgão de serviços de meteorologia, tábua de maré ou similares, que as condições climáticas 



 

 

estarão inadequadas ou causem risco a vida ou a saúde do participante, poderá adiar o evento, para 

garantir a segurança dos atletas.  

b) O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que tenham competência para liberar 

o evento, venham a indeferir a liberação ou determinem outra data para execução do projeto, em razão 

da oportunidade e conveniência da administração pública. 

 

9 - TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA: 

 Todo participante e treinador que concordar com o Termo de Responsabilidade em anexo,  poderá fazer a 

sua inscrição e concederá aos organizadores do evento, conjunta ou separadamente, o direito de usar seu 

nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por ele ou a si 

atribuíveis, bem como usar as fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, 

publicidade, propaganda ou promoção, sem ônus para os organizadores, em todo e qualquer meio e veículo 

de divulgação ou reprodução existente ou que venham a ser criados.  

Isentam os organizadores, promotores, patrocinadores, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à realização do 

evento de quaisquer responsabilidades, moral e/ou financeira se a prova for cancelada, por razões adversas 

à realização da competição e de acidentes de quaisquer naturezas, que possam ocorrer, antes, durante e 

após a realização do evento. Além de informar que está em pleno gozo de saúde e em condições técnicas de 

participar do evento.    

 


