
 

 

REGULAMENTO DA 46ª TRAVESSIA A NADO DA 
REPRESA CNA – 2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 

A 46ª Travessia a Nado do Clube Náutico Araraquara, será realizada no dia 27 de Outubro de 
2019 (Domingo), pela Delegacia 5a Região FAP. 

 

LOCAL DO EVENTO: 

Em sua Sede de Campo, Rodovia Antônio Machado Sant’Anna Km 63 SP 225, Rodovia que liga 
Araraquara a Ribeirão Preto, telefones: (16) 3392.1711 e 3392.1712 (Município de Américo Brasiliense). 

 

HORÁRIO DA COMPETIÇÃO: (Será obedecido rigorosamente). 

08:00hs – Reunião com os técnicos e RETIRADOS DAS INSCRIÇÕES PARA NUMERAÇÃO 

09:15hs – Início da COMPETIÇÃO. 

 

DISTÂNCIA DO PERCURSO: 

Será de aproximadamente 1.100 metros (prova curta) para todas as categorias, em forma de “L”, 
saída da cachoeira, contornando a cabeceira do lago, na barragem dos Pescadores, terminando em 
FUNIL DE CHEGADA à praia. 

 

LARGADAS: 

1ª. Largada – Deficientes, Petiz I e II feminino e masculino, Master I e acima feminino e masculino – 09:15hs. 
2ª. Largada – Feminina de Infantil I até Máster H – 10:00hs. 

3ª. Largada – Masculino Juvenil I até Master D – 10:30hs. 

4ª. Largada – Masculino Infantil I, Infantil II e Máster E até Master H – 11:00hs. 

 

DAS INSCRIÇÕES 
Cada equipe poderá inscrever no máximo cinco (5) nadadores por categoria, excetuando-se os 

portadores de deficiência física ou visual, que serão inscritos em número ilimitado. 
 
DOS ACOMPANHANTES 

O atleta até a CATEGORIA PETIZ 2 (nascidos até 2007) poderá levar pai e mãe, ou 
responsável legal, sem pagamento de taxa de visitante; todos os outros atletas nascidos antes de 
2007 poderão levar acompanhantes mediante o pagamento da taxa de visitante do clube.  Os atletas 
nascidos até 2007 que forem com os pais ou responsáveis de carro até o limite de dois por atleta 
deverão imprimir uma ficha que estará   disponível no site www.aquaticapaulista.org. br/ 
eventos.php?evento= para acesso ao clube no dia do evento.  E somente será permitida a entrada 
dos atletas e acompanhantes para o evento até no máximo às 10:00 horas, sendo que após este 
horário não será mais permitido o acesso às dependências do clube. 

 
PRAZO DAS INSCRIÇÕES: 

 

Do dia 20/09/2019 até dia 11/10/2019 
 
Link para inscrição: https://www.aquaticapaulista.org.br/eventos.php?evento=4384 
 
Equipes interessadas em participar do evento deverão entrar em contato com a Federação Aquática 
Paulista para que tenham acesso ao sistema de inscrição, através do e-mail 
ti@aquaticapaulista.org.br informando os seguintes dados nome da equipe, técnico responsável e irá 
receber no e-mail enviado a senha de acesso ao sistema de inscrições on-line 

 

http://www.travessiadonautico.com.br/
https://www.aquaticapaulista.org.br/eventos.php?evento=4384
mailto:ti@aquaticapaulista.org.br


 

 

IDADES POR CATEGORIAS: 

Obedecendo ao critério de idade da Federação Aquática Paulista e Associação Paulista Master de 
Natação para ambos os sexos, a seguir: 

 

 

PETIZ I 2008 Até 11 anos 

PETIZ II 2007 Até 12 anos 

INFANTIL I 2006 Até 13 anos 

INFANTIL II 2005 Até 14 anos 

JUVENIL I 2004 Até 15 anos 

JUVENIL II 2003 Até 16 anos 

JUNIOR I 2002 Até 17 anos 

JUNIOR II 2001 a 2000  18 a 19 anos 

SENIOR 1999 a 1995 20 a 24 anos 

MASTER A 1994 a 1990 25 a 29 anos 

MASTER B 1989 a 1985 30 a 34 anos 

MASTER C 1984 a 1980 35 a 39 anos 

MASTER D 1979 a 1975 40 a 44 anos 

MASTER E 1974 a 1970 45 a 49 anos 

MASTER F 1969 a 1965 50 a 54 anos 

MASTER G 1964 a 1960 55 a 59 anos 

MASTER H 1959 a 1955 60 a 64 anos 

MASTER I 1954 a 1950 65 a 69 anos 

MASTER J 1949 a 1945 70 a 74 anos 

MASTER K 1944 a 1940 75 a 80 anos etc... 

PPDF (Pessoas Portadoras de Deficiência Física) 

PPDV (Pessoas Portadoras de Deficiência Visual) 

Essas categorias são absolutas, sem distinção de grau de lesão. 

 

TRAJES: 

Fica proibida a participação de atletas utilizando TRAJE DE NEO-PREME, bem como os demais 

trajes seguirão as normas da FINA. 
 

CLASSIFICAÇÃO NA PROVA: 

INDIVIDUALMENTE, por ordem de chegada, do 1º ao 4º colocado, dentro de sua categoria 

Masculina ou Feminina, conforme inscrição. 
Se ao final da prova o nadador verificar que sua categoria não é a mesma da inscrição ele será 

DESCLASSIFICADO. 
O nadador que nadar em horário diferente ao de sua categoria será automaticamente 

DESCLASSIFICADO. 

 

PREMIAÇÃO: 

Os 1ºs colocados serão premiados com troféus; 

Os demais de 2º ao 4º colocado com medalhas, e todos os nadadores receberão medalhas de 
participação. 



 

 

RESPONSABILIDADE DAS ENTIDADES: 

As entidades participantes são inteiramente responsáveis pelas CONDIÇÕES FÍSICAS (SAÚDE) 
DE SEUS NADADORES participantes; assim, as assinaturas do Presidente ou Sócio- Diretor e Técnico 
responsável, além do Médico, são indispensáveis nas relações nominais para inscrição dos atletas pelas 
entidades. 

Relação está que deverá ser entrega no dia do evento aos organizadores, sem as quais as equipes 
ou atletas ficarão impossibilitados de nadar. Relação estas que deverão ser entregues aos organizadores 
antes do início da prova. 

 

DISCIPLINAS DO PERCURSO: 

Cada nadador competirá munido de um número de identificação, que lhe será atribuído após sua 

inscrição e poderá ser consultado no site de inscrição a partir de 4 dias antes do evento, sendo 
OBRIGATÓRIO APRESENTÁ-LO AO DIRETOR DA PROVA quando ultrapassar a linha de CHEGADA no 
funil, sempre em seu braço direito. 

O nadador que durante a saída ou o percurso correr (com os pés no chão), andar ou obstruir, 
dificultando a passagem de outros competidores, será punido com a desclassificação da prova. 

O nadador que durante o percurso puxar, agarrar, obstruir, agredir, dificultar a passagem de um 
colega ou adversário, será desclassificado da prova. 

O nadador que durante o percurso, agarrar nas cordas ou se ausentar dos limites sinalizados do 
percurso para tirar vantagem será desclassificado pelos FISCAIS DA PROVA. 

 
OBS.: Todos os nadadores serão acompanhados de perto, durante todo o percurso, por fiscais e barcos 
salva-vidas, corpo de bombeiros, até o funil de chegada. 

QUALQUER PROBLEMA (medo, indisposição) DO NADADOR, É SÓ LEVANTAR O BRAÇO, que 

o barco salva-vidas irá socorrê-lo. 
DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO ATLETA 

 
O atleta que inscrito no evento não participar, por qualquer motivo, para a sua participação 

no ano seguinte haverá uma taxa de inscrição que será estipulada no regulamento de 2019, e 
também o clube responsável por este atleta ficará encarregado de enviar a secretária do clube as 
pulseiras de participação não utilizadas até a quinta-feira subsequente ao evento. 

 
Os casos omissos neste regulamento, interpretações, adaptações e ou determinações especiais, 

serão analisados e decididos pela comissão organizadora formada pelo departamento de esportes do 
clube, e pela Federação Aquática Paulista, sendo representada pelo delegado regional prof. OSCAR 
FLEURY FILHO, e pelo Supervisor de Maratonas da FAP prof. Maurício de Oliveira 

 
São Paulo, 18 de Setembro de 2019. 
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