Circuito Swim Samba! 2019 (Edição Inverno) - Etapa Itabirito

Entidades:
Atletas:

Participação:
Afiliadas e não afiliadas
Federados e não Federados
Programação:

Data:

18 de Maio de 2019

Data de inscrição:

Até dia 10 de Maio

Local:

Hotel Samba Itabirito (70 km de BH)

Município:

Itabirito/MG

Piscina:

Lagoa: Raia de 100 metros

Congresso Técnico:

17 de Maio de 2019 (19:00)
Horários:

Dia
Sábado

Etapa
Única

Aquecimento

Início

7:30

8:30

REGULAMENTO
Art.1º

O Circuito Swim Samba! 2019 não é uma competição do calendário oficial da Federação
Aquática Mineira.

§único

A participação nesta competição será aberta a não filiados e a qualquer atleta vinculado a
uma academia/clube de natação que tenha responsável técnico que seja professor de
Educação Física com seu CRESIF

Art.2º

O Swim Samba! De Mirim a Master de Natação, será realizado em lagoa ou mar em raias
montadas de 100 metros, sendo disputadas em um único dia.

Art.3º

A participação no Swim Samba! De Mirim a Master de Natação, está aberta a todas as
entidades filiadas e não afiliadas e ainda aberta à participação de entidades filiadas a outras
federações aquáticas estaduais, bem como de outros países, que participarão do referido
campeonato como entidades e atletas convidados.
§1º

Os atletas, para participarem, deverão obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:
I.

Gozar de boa saúde e possuir técnico responsável por sua inscrição e
participação neste evento. O atleta master que por ventura não seja
vinculado a alguma entidade de natação ou esportiva, deve se
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responsabilizar por sua própria saúde e estar em dia
com seus exames médicos de rotina.
II.

Menores de idade terão que apresentar autorização dos pais assinada e
reconhecida firmas em cartório, caso estejam desacompanhados dos
mesmos, para entrada em empreendimento hoteleiro conforme Lei Federal
(“Documentação para Hospedagem de menores: Para hospedagem de
pessoas menores de 18 anos deve-se apresentar certidão de nascimento ou
RG do menor e RG do adulto. Quando desacompanhadas dos pais ou junto
com outros representantes será aceita somente mediante apresentação de
autorização por escrito com firma reconhecida dos pais ou responsáveis
legais em cartório.”);

III.

Para este evento, não há necessidade de estar vinculado a uma das entidades
filiadas a FAM;

IV.

Satisfazer as normas constantes deste regulamento e regimento geral da
FAM;

V.

Evento será separado por categorias de Mirim a Master;

§2º

Os atletas poderão nadar quatro provas individuais, sem limites de provas por etapa na
competição. Caso o atleta seja inscrito em cinco provas será efetuado o corte da última
prova.

§3º

As provas que serão disputadas na raia de 100 metros montada na represa do Hotel Samba
são:
•
•
•
•

Art.4°

100 borboleta (mirim a master);
100 costas (mirim a master);
100 peito (mirim a master);
100 livre (mirim a master);

As inscrições para este campeonato deverão atender ao especificado nas Normas de
Inscrições, constante deste regulamento.
§1º

Poderão ser inscritos nas provas individuais todos os atletas que façam parte ou tenham
vínculo com academias, escolas, clubes ou outra entidade ligada a natação ou escolas de
educação física, nas condições estabelecidas neste regulamento. Cada entidade poderá
inscrever quantos atletas desejar, desde que os mesmos atendam as disposições constantes
neste regulamento.

§2º

As inscrições deverão obrigatoriamente conter o nome do atleta, data de nascimento, CPF,
a que entidade ele faz parte, o nome de seu Treinador/Técnico/Professor, e o nome de sua
mascote. Caso não esteja vinculado o nome do treinador, o mesmo não terá direito de ser
contemplado com a Premiação Especial e/ou de Índice Técnico ou Eficiência de seu atleta.
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§3º

O Hotel Samba Itabirito fornecerá hospedagem com pensão completa
(sem bebidas), para os técnicos/professores que trouxerem suas equipes para se hospedar
durante o final de semana do evento (duas diárias), com o mínimo de 10 atletas. Equipes com
20 ou mais atletas hospedados poderão cadastrar até 02 técnicos para ser contemplados
neste benefício.

§4º

As inscrições serão feitas diretamente nos portais e meios de comunicação da FAM, e será
de inteira responsabilidade desta entidade.

§5º

As inscrições Swim Samba! 2019 terão os seguintes valores por atleta:
•
•
•
•

Art.5°

50,00 reais para participação em uma prova;
60,00 reais para participação em duas provas;
70,00 reais para participação em três provas;
80,00 reais para participação em quatro provas;

O balizamento dos atletas será feito de acordo com os formulários de inscrição de cada
entidade participante, pelo sistema de computação da FAM.
§1º

Não haverá devolução do valor recebido de inscrições.

§2º

Não haverá substituições ou inclusões de atletas depois de terminado o prazo de inscrição;

§3º

O balizamento será confeccionado por ordem de tempo de piscina.

Art.6º

Não haverá homologação oficial de tempos realizados nesta competição, será divulgado o
resultado apurado de maneira extraoficial por se tratar de raia não convencional.

Art.7º

A contagem de pontos individual será por categoria, serão as seguintes:

Colocação
Provas de 100 ms.

§1º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º
Individual
37 32 27 22 20 18 16 14 11 9
8

12º
7

13º 14º 15º 16º
6

5

4

3

Para efeito de contagem de eficiência individual dos atletas da categoria Infantil

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º
Individual 35 30 25 20 18 16 14 12 9 7
6
5
4
3
2
1
§2º

No caso de empate em qualquer colocação, em qualquer prova, os pontos da respectiva
colocação serão somados aos pontos da colocação seguinte e divididos por dois em caso de
os atletas serem de entidades distintas. Neste caso não haverá atleta com a colocação
subsequente.
Ex: Atletas empatados no 4º lugar somam-se os pontos dos 4º e 5º lugares e o atleta
subsequente melhor colocado será classificado em 6º lugar.
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§3º

Em caso de empate na competição, vencerá a entidade que houver obtido o maior número
de primeiros lugares; persistindo o empate, adotar-se-á o mesmo critério para as colocações
seguintes, até o desempate.

§4º

Somente pontuará para sua equipe o atleta da categoria que confirmar o índice de
participação nas provas individuais disputadas.

Art.8º

Recordes:
§1º

Por se tratar de nosso primeiro evento em raia de 100 metros em lagoa, os tempos serão
armazenados e considerados como recordes do local Samba Itabirito e válidos para
parâmetros e comparativos nas próximas competições do circuito Swim Samba!

§2º

Em caso de empate na primeira colocação com obtenção de recordes, os pontos da
bonificação serão divididos pelas entidades dos nadadores vencedores. Na obtenção de um
recorde, contar-se-á sempre a pontuação mais elevada, desprezando-se a dos recordes de
menor pontuação.

§3º

No caso de ser igualado o tempo do recorde, não será válido para efeito de bonificação de
pontos.

Art.9º

Das Premiações:
§1º

Será oferecido medalha ao primeiro, segundo e terceiro lugar de cada prova.

§2º

Quando da premiação, os atletas deverão comparecer ao pódio, devidamente
uniformizados.

Art.10º

Art.11

Premiação Especial:
§1º

Será oferecido Premiação Especial aos atletas, feminino e masculino, que atingirem os
melhores índices técnicos nas categorias participantes do campeonato, e extensão do prêmio
especial aos seus respectivos treinadores, conforme ANEXO I.

§2º

Será oferecido Premiação Especial aos atletas, feminino e masculino, que atingirem os
maiores somatórios de pontos individuais nas categorias participantes do campeonato, e
extensão do prêmio aos treinadores, conforme ANEXO I.

§3º

Índices técnicos serão baseados em tempos de piscina.

§4º

Será premiado para os membros da equipe campeã com um DAY USE a ser usufruído em
conjunto nas dependências do Hotel Samba Itabirito, a vencer durante o ano 2019.

Desempate:
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Art.12

§1º

Caso dois ou mais atletas atinjam o maior somatório de pontos em sua
respectiva categoria, será agraciado o atleta que obtiver o melhor índice técnico e assim por
diante. Persistindo o empate será agraciado o mais velho.

§2º

Caso dois ou mais atletas atinjam o melhor índice técnico em sua respectiva categoria, será
agraciado o atleta que obtiver o segundo melhor índice técnico e assim por diante.
Persistindo o empate será agraciado o mais velho.

No Congresso de Abertura, a direção da competição comunicará a composição da Comissão
Disciplinar.
§único As modificações do atual Regulamento só poderão ser solicitadas quando da realização do
Congresso Técnico Anual.

Art.13

As despesas de transportes, hospedagem e alimentação serão de inteira responsabilidade
das entidades participantes.

Art.14

A entidade participante é responsável por qualquer ato indisciplinar durante a competição e
seu respectivo local, bem como pela condição físico-mental dos atletas, isentando a
Federação Aquática Mineira de quaisquer responsabilidades.

Art.15

A Federação Aquática Mineira assim como a Rede Samba Hoteis não se responsabilizam por
quaisquer acidentes que ocorram antes, durante ou depois da realização da competição.

Art.16

Em caso de protesto, este somente será aceito após o pagamento da taxa estipulada no
Regimento Financeiro e se apresentado até trinta minutos após o ocorrido.

Art.17

A não-observância de qualquer artigo deste regulamento implicará a eliminação da entidade
ou do atleta, conforme for o caso, não lhes cabendo qualquer tipo de recurso.

Art.18

Os casos omissos neste regulamento e nos específicos serão solucionados pelo Árbitro Geral,
em comum acordo com o delegado para o evento, quando for o caso.

Programa de provas Swim Samba! 2019
Etapa

I

Metros

Estilo

Masculino

Feminino

100

Borboleta

x

x

100

Costas

x

x

100
100

Peito
Livre

x
x

x
x
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ANEXO I
Das Premiações Especiais:
Melhor Índice Técnico

Mais eficiente

Atleta

Um final de semana em qualquer hotel da
Rede Samba Hotéis com café da manhã
incluso, em quarto single ou duplo.

Um final de semana em qualquer hotel da Rede
Samba Hotéis com café da manhã incluso, em
quarto single, duplo, triplo ou quadruplo.

Técnico

Um final de semana em qualquer hotel da
Rede Samba Hotéis com café da manhã
incluso, em quarto single, duplo, triplo ou
quadruplo.

Um final de semana em qualquer hotel da Rede
Samba Hotéis com café da manhã incluso, em
quarto single, duplo, triplo ou quadruplo.

*Caso o melhor ìndice técnico seja o mais eficiente, o prêmio se limitará a somente um dos dois oferecidos;
** Premiação para o melhor master englobará todas as faixas etárias como uma só categoria;
*** Ganhadores menores de idade poderão escolher apartamento triplo ou quádruplo para usufruírem da
hospedagem prêmio com seus pais;

Condições de utilização do prêmio:
•
•
•
•
•

Os ganhadores deverão realizar reserva na central SAMBA HOTEIS através do telefone 0800-20
SAMBA ou 0800 20-72622;
Os ganhadores deverão apresentar documentação solicitada pela Central de Reservas Samba;
As reservas não poderão ser usufruídas em feriados ou período de Férias (Julho e Janeiro);
Reservas prêmio serão acatadas mediante disponibilidade do empreendimento escolhido;
O prêmio deve ser usufrído durante o ano 2019;

Maiores informações,

clubedeferias@sambahoteis.com
www.sambahoteis.com
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O SAMBA ITABIRITO – Rio de Pedras já era cheio de atrações para toda família.
Agora com a construção do novo parque aquático TSUNAMI SAMBA, ficou absolutamente imperdível e a opção imbatível em recreação infantil!

São vários brinquedos aquáticos, dentre eles um imenso Balde cinematográfico.
É uma verdadeira cachoeira de emoções para ninguém botar defeito.
Além disso, ainda temos recreações infantis nos finais de semana como colônia de férias, gincanas, animadores especializados, trilhas pelas
matas, toboáguas, piscina coberta e aquecida que funciona somente aos finais de semana e datas especiais .
musica ao vivo todos os sábados e por aí vai!
O hotel fica em Itabirito, a somente 70km do BH SHOPPING e a 47km de Ouro Preto. Estando a 94km do Aeroporto da Pampulha e a
127km do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins).

Federação Aquática Mineira
Rua João Camelo, 61 A – Boa Vista – CEP: 31060 – 380 - (31) 3485-6984
www.cbdaweb.org.br
fam@fam.com.br

