
 
 

CIRCUITO DE NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA DE ATIBAIA (CNPDA) 
REGULAMENTO GERAL 2014 

 
 

 
 
Capítulo I – Das Finalidades 
 
Art. 1 – Este regulamento é o conjunto das disposições que regerão as disputas dos 

torneios durante o ano de 2014 do Circuito de Natação para Pessoas com Deficiência na 
cidade de Atibaia. 
 
Art. 2 – Serão disputadas duas etapas: a primeira em 6 de setembro de 2014 e a segunda 

em 1º de novembro de 2014. Ambas serão disputadas na Piscina do Centro Integrado de 
Educação Municipal (CIEM) em Atibaia, localizado na Rua da Imprensa, nº 165, Jardim III 
Centenário. 
 
Art. 3 – A disputa dos torneios será permitida às entidades convidadas nas categorias 
determinadas pela ordem: 
 

a. Iniciante(atletas sem avaliação funcional)  
b. Sub-12 (nascidos a partir de 2002 – 12 anos ou menos em 2014) 
c. Absoluto (nascidos em 2001 ou antes) 
 

Parágrafo 1º - Serão admitidos na categoria especial atletas que não possuem 

classificação funcional feita por classificadores licenciados pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB). 
  
Parágrafo 2º - Na categoria Sub 12 e Especial os atletas nadarão somente provas 

de 25 metros.  
 
 
 
Capítulo II – Das Inscrições e Cortes 
 
Art. 3 – As inscrições serão realizadas de forma on-line através da área restrita do site 
www.chegada.net exclusivamente no ícone PCD. Não serão aceitas inscrições em 
sumulas. Para tal, a equipe que não possui cadastro deverá enviá-lo através do formulário 
próprio adquirido no endereço: www.chegada.net/Arquivos/formularios/cadequipe.doc. Os 
atletas que não estiverem cadastrados ou que pertencem a equipe nova deverão ser 
cadastrados através de formulário próprio adquirido no endereço: 
www.chegada.net/Arquivos/cadatleta.xls. 
 

Parágrafo 1º - A data limite para cadastro da equipe e atletas novos será de 7 dias 
antes da competição. Caso o atleta não nade na competição, ainda assim seu 
cadastro poderá ser feito. 

 
Parágrafo 2º - O tempo considerado para o balizamento será o melhor tempo que o 
atleta fez no Circuito, a exceção da primeira etapa realizada em que os técnicos 
deverão fornecer o tempo para balizamento. 

 

http://www.chegada.net/Arquivos/cadatleta.xls


Parágrafo 3º - Os atletas que forem inscritos pela primeira vez em determinada 

prova, a partir da 2ª etapa, serão balizados sem tempo se a prova já tiver sido 
oferecida em etapas anteriores. 

 
Parágrafo 4º - Não haverá limite de provas por atleta no ano de 2014. 

 
Parágrafo 5º - As inscrições serão aceitas até a quinta-feira que antecede o evento 

de forma online desde que os atletas estejam previamente cadastrados. 
 
Parágrafo 6º - As inscrições poderão ser prorrogadas caso o site apresente algum 
problema técnico somente no dia de seu encerramento, nesse caso haverá 
comunicado por email e no site dessa prorrogação. 

 
 
Art. 4 – Os dados preenchidos nos formulários de cadastro de equipes e atletas são de 

inteira responsabilidade das equipes e dos técnicos que enviam. 
 
Art. 5 – Os cortes de atletas deverão ser feitos pelo sistema até a quinta feira que 
antecede a etapa do evento e até 20 minutos antes do fim do balizamento. 
 

Parágrafo 1º - O atleta que não tiver o corte efetuado até o tempo limite e não 

comparecer a prova ficará impedido de participar da etapa subsequente, salvo por 
questões médicas. 

 
Capítulo III – Da Organização e Horário 
 
Art. 6 – Ficará a cargo da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura da Estância de 

Atibaia (SEL) e da Associação Paradesportistas Atibaia (APA), representadas pelo Sr. 
Paulo Camargo Cesar - supervisão da organização do Torneio e pelo Sr. Felipe Garcia 
Nunes – coordenação técnica do evento.  
 

 
Art. 7 – O número de pessoas que deverão trabalhar em cada evento será a mínima 

exigida: árbitro geral, locutor, arbitro de partida, balizamento, classificação, premiação, 
estafetas, guarda vidas, cronometristas e equipe de apoio. 
 

Parágrafo 1º - Fica estabelecido que a Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia 

providenciará arbitragem necessária para a realização da competição: 
 
a. Cronometristas 
b. Árbitro de Partida 
c. Árbitro de Percurso 
d. Árbitro Geral 
e. Balizamento 
f. Staffs 
g. Locução 
h. Premiação 
i. Apoio 
j. Guarda Vidas 

 
Parágrafo 2º - Despesas por parte da SEL 

 



Parágrafo 3º - A Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia deverá providenciar uma 

ambulância para eventual atendimento de primeiros socorros. 
 
Art. 8 – Nas duas etapas do evento os horário de aquecimento e início da competição 
serão os seguintes: 
 

Aquecimento 7:30 às 8:50 h 

Início da Competição 9:00 h 

 
 
Capítulo IV – Da Realização do Evento 
 
 
Art. 9 – comissão de disciplina será formada pelos representantes da SEL e da APA, no 
momento em que for necessária, para julgar qualquer ocorrência que vier acontecer. 
 
 
Art. 10 – Todas as equipes deverão ter em mãos no dia do evento um documento de 
identidade com foto dos atletas inscritos, para apresentar quando solicitado, bem como a 
classificação funcional para aqueles que nadarem na categoria ABSOLUTO. 
 

Parágrafo 1º - Se solicitada a apresentação da documentação e a equipe não o 
possuir, o atleta será desclassificado. 

 
 
Art. 11 – A elaboração e homologação dos resultados finais de cada evento ficarão a cargo 
do sistema chegada.net sob supervisão de Norberto Vieira, e divulgação no site 
www.chegada.net. 

 
Capítulo V – Recursos 
 
Art. 12 – Qualquer determinação, pedido ou reivindicação por parte de qualquer equipe 
deverá ser realizada pelo técnico responsável. Este deverá levantar o fato ao árbitro geral 
que tomará as devidas providências, sendo que o mesmo poderá acionar a comissão 
julgadora prevista no artigo 9º se julgar necessário. 
 

Parágrafo 1º - O prazo para requisição de recursos será no máximo 15 minutos 

após o resultado da prova divulgado nos quadros de avisos. 
 
 
Capítulo VI – Das provas e Premiações 
 
 
Art. 13 – As provas serão de 25 metros para categoria Sub 12 e Iniciante 50 metros para 
as demais categorias, nos estilos Livre e Costas masculino e feminino na primeira etapa de 
2014. Para a segunda etapa, haverá também provas no estilo peito, nos mesmos 
moldes da primeira etapa. 
 
Art. 14 – Serão premiados com medalhas os 3 primeiros colocados de cada prova na 

categoria Absoluto e premiação para todos os da categoria “Iniciantes” e “Sub 12”. 
 



Art. 15 – A ordem das provas será determinada de acordo com regulamento específico de 

cada etapa. A saber na 1ª etapa:  
 

Prova 1 – 25 metros nado costas feminino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 2 – 25 metros nado costas masculino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 3 – 25 metros nado costas feminino categoria Iniciante 
 
Prova 4 – 25 metros nado costas masculino categoria Iniciante 
 
Prova 5 – 50 metros nado costas feminino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 6 – 50 metros nado costas masculino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 7 – 25 metros nado livre feminino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 8 – 25 metros nado livre masculino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 9 – 25 metros nado livre feminino categoria Iniciante 
 
Prova 10 – 25 metros nado livre masculino categoria Iniciante 
 
Prova 11 – 50 metros nado livre feminino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 12 – 50 metros nado livre masculino Absoluto categorias S1 a S14 

 
Na 2ª Etapa: 
 
Prova 1 – 25 metros nado costas feminino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 2 – 25 metros nado costas masculino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 3 – 25 metros nado costas feminino categoria Iniciante 
 
Prova 4 – 25 metros nado costas masculino categoria Iniciante 
 
Prova 5 – 50 metros nado costas feminino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 6 – 50 metros nado costas masculino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 7 – 25 metros nado peito feminino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 8 – 25 metros nado peito masculino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 9 – 25 metros nado peito feminino categoria Iniciante 
 
Prova 10 – 25 metros nado peito masculino categoria Iniciante 
 
Prova 11 – 50 metros nado peito feminino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 12 – 50 metros nado peito masculino Absoluto categorias S1 a S14 

 



Prova 13 – 25 metros nado livre feminino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 14 – 25 metros nado livre masculino Sub 12 categorias S1 a S14 
 
Prova 15 – 25 metros nado livre feminino categoria Iniciante 
 
Prova 16 – 25 metros nado livre masculino categoria Iniciante 
 
Prova 17 – 50 metros nado livre feminino Absoluto categorias S1 a S14 
 
Prova 18 – 50 metros nado livre masculino Absoluto categorias S1 a S14 

 
 
Capítulo VII – Congresso Técnico 
 
Art. 16 – antes do início dos eventos, após o término do período de aquecimento, os 
técnicos das entidades participantes se reunirão em local a ser divulgado no dia do evento 
e os mesmos poderão tirar dúvidas e dar sugestões pertinentes ao evento. 
 
 
Capítulo VIII – Das Despesas 
 
Art. 17 – nas duas etapas do ano de 2014 a Secretaria de Esportes e Lazer do Município 

da Estância de Atibaia ficará responsável pelas despesas de competição relacionadas a 
organização, arbitragem, medalhas, etc., cabendo as equipes as despesas de transporte, 
alimentação e hospedagem. 


