
1 FESTIVAL DE NATAÇÃO  GINASTICA/ON LINE 

Regulamento 

DA ORGANIZAÇÃO: 

Art. 1 – O Primeiro 1ª FESTIVAL DE NATAÇÃO SOCIEDADE GINÁSTICA/ ON LINE é uma competição de âmbito regional, 
organizada pela Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, destinada a promover e estimular o desenvolvimento da natação e 
oportunizar um espaço onde pode-se desenvolver a natação a nível competitivo em nossa região.  Poderão participar do evento, 
atletas das Escolas de Natação da Região do vale dos Sinos e convidadas. 
 
Art. 2 -  O 1ª FESTIVAL DE NATAÇÃO SOCIEDADE GINÁSTICA/ ON LINE  será realizada no dia  06 de novembro de 2010, na 

piscina de 25 metros da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo.  

 

 

DAS CATEGORIAS 
 

Art. 3 – O 1ª FESTIVAL DE NATAÇÃO SOCIEDADE GINÁSTICA/ON LINE contará com 12 (doze) categorias: 

 

CATEGORIA ANO DE 

NASCIMENTO 

5 anos  (2005) 



6 anos  (2004) 

7 anos  (2003) 

8 anos  (2002) 

9 anos  (2001) 

10 anos  (2000) 

11 anos  (1999) 

12 anos  (1998) 

13 anos  (1997) 

14 anos  (1996) 

15 anos  (1995) 

16 e 17 anos (1994 e 1993) 

  

Art. 4 – Os atletas só poderão participar de suas categorias, não sendo permitido subir ou descer uma categoria. 

 

 

 



DAS PROVAS 
 

Art. 5 – O programa de provas (anexo) será composto por 01 (uma) etapa, realizada sábado pela manhã: 

 

ETAPA 

 

DIA 

 

CATEGORIAS 

HORÁRIO 

AQUECIMENTO 

I 06/11 TODAS 8:30 hs 

 Art. 06 – Todas as provas serão disputadas em sistema de final direta, com classificação por tempo, não havendo eliminatórias. 

Art. 07 – Cada atleta poderá participar de todas as provas que estão sendo oferecidas em sua categoria. 

Art. 08 – Não haverá limite de atletas por Clube em cada prova. 
Art. 09 – O Revezamento Gigante servirá como confraternização das equipes. Todos atletas poderão nadar. Os atletas de uma 

equipe serão misturados com os atletas das outras equipes. Serão formados até 05 revezamentos. Este será nadado no estilo 

livre. 

Art. 10 – A categoria do atleta é determinada tendo como referência a idade do atleta em 31/12/2010. 

Art. 11 – Cada participante da competição pagará a taxa de R$ 15,00 (Inscrição, quedas na água, arbitragem e touca do evento).  

 

 

 

 



DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 12 –  As inscrições deverão ser realizadas até o dia 03/11/2010, pelo e-mail www.vinnyghedini@hotmail.com. 

Art. 13 – O Modelo da planílha de inscrição esta no site da SGNH. 

Art. 14 – Não serão realizadas substituições, ou alterações nas inscrições. 

Art. 15 – Todas as inscrições (mapas) e taxas (valores) deverão ser enviadas para: 

              SOCIEDADE GINÁSTICA NOVO HAMBURGO 

RUA Castro Alves 166, Bairro Rio Branco     

Tel/Fax.(51) 3593-6811  

    E-mail: vinnyghedini@hotmail.com  

 

Obs.:     As inscrições deverão ser confirmadas através de e-mail ou fax do comprovante de 

              pagamento na conta da Soc. Ginástica NH 

 

 

 

http://www.vinnyghedini@hotmail.com/


DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 16 – Serão premiados com medalha e diploma, todos os atletas participantes do evento. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 25 – Acima de 9 anos será utilizado as mesmas regras da FGDA, com os atletas de 9 a 12, ou seja, não serão 
desclassificados mas o treinador será notificado. A partir de 13 anos as regras serão as mesmas regidas pela FINA. Serão 2 
saídas até 12 anos. A partir dos 13 anos será somente uma. 
Art. 26 – As despesas de transporte, hospedagem e alimentação, serão de inteira responsabilidade dos Clubes participantes. 

Art. 27 – Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela FGDA e SGNH, sendo suas decisões irrecorríveis.  

 

Provas: 

1. 5 ANOS FEMININO - 25 metros nado livre  

2. 5 ANOS MASCULINO - 25 metros nado livre  

3. 6 ANOS FEMININO - 25 metros nado livre 

4. 6 ANOS MASCULINO - 25 metros nado livre 



5. 7 anos feminino - 25 metros nado livre 

6. 7 anos masculino - 25 metros nado livre 

7. 8 anos feminino - 25 metros nado livre 

8. 8 anos masculino - 25 metros nado livre 

9. 9 anos feminino - 25 metros costas  

10. 9 anos masculino - 25 metros costas  

11. 10 anos feminino - 25 metros costas  

12. 10 anos masculino - 25 metros costas  

13. 11 anos feminino - 25 metros costas  

14. 11 anos masculino - 25 metros costas  

15. 12 anos feminino - 25 metros costas  

16. 12 anos masculino - 25 metros costas  

17. 13 anos feminino – 50 metros costas 

18. 13 anos masculino – 50 metros costas 

19. 14 anos feminino – 50 metros costas 



20. 14 anos masculino – 50 metros costas 

21. 15 anos feminino – 50 metros costas 

22. 15 anos masculino – 50 metros costas 

23. 16/17 anos feminino – 50 metros costas 

24. 16/17 anos masculino – 50 metros costas 

25. 9 anos feminino - 25 metros peito  

26. 9 anos masculino - 25 metros peito  

27. 10 anos feminino - 25 metros peito  

28. 10 anos masculino - 25 metros peito  

29. 11 anos feminino - 25 metros peito  

30. 11 anos masculino - 25 metros peito  

31. 12 anos feminino - 25 metros peito  

32. 12 anos masculino - 25 metros peito  

33. 13 anos feminino - 50 metros peito  

34. 13 anos masculino - 50 metros peito  



35. 14 anos feminino - 50 metros peito  

36. 14 anos masculino - 50 metros peito  

37. 15 anos feminino - 50 metros peito  

38. 15 anos masculino - 50 metros peito  

39. 16/17 anos feminino - 50 metros peito  

40. 16/17 anos masculino - 50 metros peito  

41. 5 anos feminino - 25 metros perna com prancha 

42. 5 anos masculino - 25 metros perna com prancha 

43. 6 anos feminino - 25 metros perna com prancha 

44. 6 anos masculino - 25 metros perna com prancha 

45. 7 anos feminino - 25 metros perna com prancha 

46. 7 anos masculino - 25 metros perna com prancha 

47. 8 anos feminino - 25 metros perna com prancha 

48. 8 anos masculino - 25 metros perna com prancha 

49. 9 anos feminino - 25 metros borboleta  



50. 9 anos masculino - 25 metros borboleta  

51. 10 anos feminino - 25 metros borboleta  

52. 10 anos masculino - 25 metros borboleta  

53. 11 anos feminino - 25 metros borboleta  

54. 11 anos masculino - 25 metros borboleta  

55. 12 anos feminino - 25 metros borboleta  

56. 12 anos masculino - 25 metros borboleta  

57. 13 anos feminino - 50 metros borboleta  

58. 13 anos masculino - 50 metros borboleta 

59. 14 anos feminino - 50 metros borboleta 

60. 14 anos masculino - 50 metros borboleta 

61. 15 anos feminino - 50 metros borboleta 

62. 15 anos masculino - 50 metros borboleta 

63. 16/17 anos feminino - 50 metros borboleta 

64. 16/17 anos masculino - 50 metros borboleta 



65. 9 anos feminino - 25 metros crawl  

66. 9 anos masculino - 25 metros crawl  

67. 10 anos feminino - 25 metros crawl  

68. 10 anos masculino - 25 metros crawl  

69. 11 anos feminino - 25 metros crawl  

70. 11 anos masculino - 25 metros crawl  

71. 12 anos feminino - 25 metros crawl  

72. 12 anos masculino - 25 metros crawl  

73. 13 anos feminino - 50 metros crawl  

74. 13 anos masculino - 50 metros crawl 

75. 14 anos feminino - 50 metros crawl 

76. 14 anos masculino - 50 metros crawl 

77. 15 anos feminino - 50 metros crawl 

78. 15 anos masculino - 50 metros crawl 

79. 16/17 anos feminino - 50 metros crawl 



80. 16/17 anos masculino - 50 metros crawl 

81. Revezamento gigante (atletas de todas equipes); 

 

 

OBS:  

Na tabela abaixo coloque o nome da instituição, nome do treinador, nome do Coordenador, o numero da 

prova, o nome da prova, o nome do atleta, a categoria e assinale com uma “X” a prova 

correspondente a cada atleta. 

Nome da prova (abreviações): 

Livre – L 

Crawl – CR 

Costas – c 

Peito – P 

Borboleta - B  

 

 



Instituição: 

Soc. ginástica 

Técnico:  

Coordenador:  

Local: Sociedade Ginástica 

Data:06/11/2010 

Numero da prova 79                 

Nome da prova 50cr 50cr 50 cr 50 cr 50 cr 50 cr 50 cr 50 cr          

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  

atleta categoria                  
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