22º

Festival de 16 de março

Natação Master

2019

Sábado

REGULAMENTO
E INSCRIÇÃO

Limeira Clube
TROFEUGUIDO
ARCARO JR

Regulamento:(De acordo com Regulamento Geral UNAMI 2019).
1-Os participantes poderão se inscrever por clubes, academias, empresas, ou “Avulso”.

2-Cada nadador poderá participar de no máximo 03 (três) provas individuais a R$ 22,00/prova mais taxa única de inscrição
para todos (Categoria Principal e Principiante) no valor de R$ 5,00.
3-No revezamento masculino ou feminino é permitido equipes A, B, C, por categoria. Inscrição a R$ 28,00/equipe, A participação na prova de
revezamento torna obrigatória a prévia inscrição em pelo menos uma prova individual. Nos revezamentos é vedado a repetição de nadador(a).A
equipe do revezamento precisa ter no mínimo 2 atletas da equipe inscrita, sendo a pontuação proporcional. A idade válida é
31/12/2019.Equipe de revezamento com algum atleta cat. 20+ deverá ser inscrita obrigatoriamente como 80+, sob pena de desclassificação.A
inscrição do revezamento deverá ser feita antecipadamente, masserá permitido, no dia, alterar atletas sem mudar o revezamento de
categoria.
4-Atleta inscrito na Categoria Principiante poderá nadar revezamento na categoria Principal ou Principiante, mas sempre
em um só. O Principiante tem de nadar as provas individuais exclusivamente na categoria Principiante. É vedada a
participação de nadador da categoria Principal em provas da categoria Principiante.
5-Atenção para o Regulamento Geral UNAMI de 2019 onde estabelece o critério de passagem do Principiante 2018 para 2019. Atleta

que em 2018 atingiu os critérios de índice do regulamento geral, deverá nadar a categoria Principal.Principiante que participou do
circuito em 2018, poderá se inscrever novamente nesta categoria, se desejar, participando apenas de provas de 25 metros, desde
que, não esteja na relação de proibidade (verifique no www.resultadoonline.com), sob pena de desclassificação;

6-Serão ofertadas medalhas aos 03 (três) primeiros classificados de cada prova, por categoria, masculina, feminina e
Revezamentos. A contagem de pontos seguirá critérios do regulamento geral UNAMI2019.

7- A competição premiará as equipes masculina e feminina com troféus GUIDO ARCARO JR para o 1º,2º,3º lugares
das Divisões Principal e Principiante, além do Campeão Geral, que valem pontos para o circuito UNAMI 2019.
8-Prazo final das inscriçõespara provas individuais até 3ª feira dia 12/03/2019. Prazo final para inscrições

de REVEZAMENTO 15/03 às 14:00.Inscrições Online: clique na opção final transmitir inscrição para receber o protocolo
de inscrição realizada, faça a impressão em formato pdf e envie para os emails: marcusricardo@uol.com.br com cópia
obrigatória para picirilo@terra.com.br. Para atletas novos, equipes novas e atletas que mudaram de equipe nesta etapa, deve
ser utilizada a súmula de inscrição disponibilizada no www.resultadoonline.com

10-Pagamento das inscrições por depósito bancário a favor de ALMAN(Associação Limeirense Master de Natação) Banco
104-Caixa Econômica Federal ag.: 0317 Operação003 –C.C. 00000047-5 CNPJ: 07.298.416/0001-87. Dúvidas sobre
pagamento, ligue 19-3452-6119ou cel. 19-98142-5626-Xuxo.
11-Na inscrição, o nadador deverá marcar ao lado do nº da prova que irá nadar uma estimativa real do tempo em minutos,
segundos e centésimos de segundo. O Balizamento será determinado através da Categoria e Estimativa de Tempo.
12-O balizamento será disponibilizado para conferência na internet www.resultadoonline.comdia 12.03.2019. Finalizado o
balizamento, não poderá haver nenhuma modificação, exceto quando houver erro da organização na digitação que deverá
ser provado pela ficha de inscrição ou súmula original.
CA T E G O R I A S
A- Nasc. em
1999 a 1995 - 20 a 24 anos
I- Nasc. em
1959 a 1955 - 60 a 64 anos
B- Nasc. em
1994 a 1990 - 25 a 29 anos
J- Nasc. em
1954 a 1950 - 65 a 69 anos
C- Nasc. em
1989 a 1985 - 30 a 34 anos
K- Nasc. em
1949 a 1945 - 70 a 74 anos
D- Nasc. em
1984 a 1980 - 35 a 39 anos
L- Nasc. em
1944 a 1940 - 75 a 79 anos
E- Nasc. em
1979 a 1975 - 40 a 44 anos
M- Nasc. em
1939 a 1935 - 80 a 84 anos
F- Nasc. em
1974 a 1970 - 45 a 49 anos
N- Nasc. em
1934 a 1930 - 85 a 89 anos
G- Nasc. em
1969 a 1965 - 50 a 54 anos
O- Nasc. em
1929 a 1925 - 90 a 94 anos
H- Nasc. em
1964 a 1960 - 55 a 59 anos
P- Nasc. em
1924 a 1920 - 95 a 99 anos

Inscrição, Balizamento e Resultados, acesse: www.resultadoonline.com
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13- Início da competição:9:00 horas (Aquecimento das 7:15 às 8:45). Piscina de 8 raias. Balneário para apoio ao aquecimento
1º prova 200m..............Nado Costas Fem.
2º prova 200m..............Nado Costas Masc.
3º prova 50m................Nado Peito Fem.
4º prova 50m................Nado Peito Masc.
5º prova 25m................Nado Livre (PRINCIPIANTES) Fem.
6º prova 25m................Nado Livre (PRINCIPIANTES) Masc.
7º prova 50m................Nado Livre Fem.
8º prova 50m..............Nado Livre Masc.
9º prova Revez. 4 x 25m..Medley (PRINCIPIANTES) Fem.
10º prova Revez. 4 x 25m..Medley (PRINCIPIANTES) Masc.
11º prova Revez.4 x 50m..... Medley Fem.
12º prova Revez.4 x 50m..... Medley Masc.

Intervalo de até 30 minutos
13º prova 25m.................Nado Peito(PRINCIPIANTES)Fem.
14º prova 25m.................Nado Peito(PRINCIPIANTES)Masc
15º prova 100m..............Nado Medley Fem.
16º prova 100m..............Nado Medley Masc.
17º prova 50m.................Nado Borboleta Fem.
18º prova 50m. ...............Nado Borboleta Masc.
19º prova 100m...............Nado Livre Fem.
20º prova 100m...............Nado Livre Masc.
21º prova 50m.................Nado Costas Fem.
22º prova 50m.................Nado Costas Masc.
Previsão encerramento 17:00 horas

Único: Nas provas de revezamento, serão observadas 08 (oito) categorias em disputa; a primeira 80+, a segunda 100+, a terceira
120+, a quarta 160+, a quinta 200+, a sexta 240+, a sétima 280+ e a oitava 320+. Caso um ou mais atletas do revezamento seja da
categoria 20+, deverá ser inscrito como 80+.

14 - Durante a competição, teremos mesa com frutas, franqueada aos atletas participantes

Ficha de Inscrição Individual
Seu Cód.UNAMI: ___________(é possível saber seu código acessando o www.resultadoonline.com/master.asp)
Nome:_________________________________________________ Sexo: (_) M(_) F Nasc. ___/___/___
Clube ou Entidade:__________________________________________________ Categoria:______
Rua:_______________________________________ Cidade:_______________________ UF:________
CEP:_____________Fone:_________________ e-mail:_______________________________________
Nº da Prova:__________Metragem e Estilo:__________________________ Melhor Tempo:___:___:___
Nº da Prova:__________Metragem e Estilo:__________________________ Melhor Tempo:___:___:___
Nº da Prova:__________Metragem e Estilo:__________________________ Melhor Tempo:___:___:___
Taxa única de inscrição:.......................................R$ 5,00 (CincoReais) (para todos)
Inscrição para Prova Individual:............................R$ 22,00 (Vinte e dois Reais)
Quantidade de Provas Individuais....................... ________
Total:............................................................R$ __________

(incluir a taxa de inscrição.)

Inscrição para Revezamento:.............................R$ 28,00/equipe/inscrição. Inscrição ANTECIPADA
.Termo

de Responsabilidade

Declaro para os devidos fins, que isento os organizadores, promotores e patrocinadores do 22º Festival de
Natação Master do Limeira Clube, de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer durante
a realização do evento, atestando que me encontro em perfeitas condições de saúde e, portanto, apto à
participar do torneio.
______________________ de _________________ de 2019Assinatura__________________________
Inscrição, Balizamento e Resultados, acesse: www.resultadoonline.com
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