
REGULAMENTO 
NATAÇÃO 
Artigo 1º. O 2º Campeonato Municipal de Natação Peixinho D’água acontecerá no dia 27 de outubro na AAAB 
(Associação Athlética de Água Boa). 
Artigo 2º. O inicio do 2º Campeonato Municipal de Natação Peixinho D’água será as 16:00h na AAAB 
Localizado na Av. Planalto com a esquina da rua 10 (lado da Prefeitura de Água Boa), com qualquer condição 
climática. 
Parágrafo único – O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de 
inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação, 
suspensão no fornecimento de energia. 
Artigo 3º. O Campeonato será disputado na distância de 12 m, com percurso aferido pela comissão 
organizadora interna. . 
Artigo 4º. Poderão participar do Campeonato, participantes de ambos os sexos, regularmente inscritos de 
acordo com este Regulamento Oficial da prova. 
Artigo 5º. O 2ª Campeonato Municipal de Natação Peixinho D’água, será disputado nas categorias  (2011 E 
2012/ 6 e 7 anos),  (2009 E 2010/ 8 E 9 anos, (10 e 11 anos/ 2007 E 2008  anos),  (2005 e 2006 / 12 e 13 
anos).  (2003 E 2004 / 14 e 15 anos) e  (2001 e 2002 / 16 e 17 anos). 
Artigo 6º: A Premiação do Campeonato será no pódio do 1º ao 3º lugar com medalhas, quem não atingir 
nenhum lugar no pódio, será premiado com medalha de participação. 
Artigo 7º: Cada participante poderá se inscrever em uma categoria de acordo com sua idade e sexo. 
Artigo 8º O local de inscrição será na secretaria da AAAB de terça à sexta, das 08:00 as 16:00h, informações: 
66 98461-7881. 
Artigo 9º: O estilo de nado do 2ª Campeonato Municipal de Natação Peixinho D’água é “nado livre”. 
Artigo 10º: Para a participação do campeonato, o participante deverá doar 2 kg de alimento não perecível e a 
apresentação do exame de pele em dia. 
Artigo 11º: será obrigatório o preenchimento da seguinte ficha de inscrição (anexo abaixo) preenchida e 
assinada pelo responsável de maior do participante: 
Artigo 12º: Assim preenchida no ato da participação, o participante deverá destacar o canhoto para um membro 
da organização do campeonato presente no evento. 
Artigo 13º Acima de 5 participantes, o método de classificação será por bateria de 5 raias com todos da 
categoria, classificando por tempo os 5 melhores tempos para a bateria final que será de classificação por 
ordem de chegada 
Artigo 14º Será obrigatório o uso de sunga ou outro modelo de shorts de nylon para os participantes do sexo 
masculino e maiô ou sunquíni para o participante do sexo feminino. 
Artigo 15º Será obrigatório o uso de touca e óculos aquático. 
Artigo 16º Duvidas deverão ser esclarecidas com a organização. 
  

DATAS DISPONIVEIS PARA O EXAME DE PELE NA A.A.A.B 

25/10/2018 – QUINTA FEIRA – 8h às 11h 

26/10/2018 – SEXTA FEIRA – 15h às 17h 

27/10/2018 – SÁBADO – 8h às 11h 

 

Informações: 66 3468-2162 / 66 98461-7881 

 

 


