
Regulamento:

Capitulo I 

Da Organização

• No que se refere a infraestrutura, os colaboradores serão responsáveis pela parte técnica, arbitragem e 
homologação dos resultados.
Compete a organização da prova:
Providenciar embarcação para fiscalização e segurança dos atletas, serviço de som e arbitragem assim como 
premiação e kits do evento.

Capitulo II 

Realização da competição

• As provas são determinadas de acordo com a faixa etária e metragem.
• As provas são realizadas em circuitos sinalizados por 3 (três) ou mais pontos que deverão ser contornados pelos 
nadadores. Ao termino do primeiro colocado todos os atletas deverão se dirigir ao funil de chegada ao 
completarem a volta, independentemente do número de voltas feitas. São provas que o trajeto das mesmas se 
iniciam e terminam em pontos pré-determinados. Somente serão permitidos embarcações de arbitro e autorizados 
nesse local de acordo com a autonomia da organização, caso necessário esses árbitros serão trocados.

 
Capitulo III

Das inscrições

• As inscrições deverão ser realizadas pelo site da competição ou sites parceiros, importante o atleta conter 
atestado de aptidão para pratica esportiva.
• Não poderá trocar de prova na data do evento.
• Em caso de desistência não haverá restituição do valor pago.

Capitulo IV

Regras para bom andamento da competição

• Antes do início da competição o atleta recebera um chip o qual ao passar pelo funil de finalização da prova deverá 
devolve-lo.
• Todo atleta deverá conter seu número estampado com caneta no braço, esse ato ocorrera na retirada do Kit
• Serão passiveis de desclassificação os atletas que burlarem o trajeto, participarem da prova não correspondente 
com a inscrição, desacatarem os árbitros, ultrapassarem a linha de partida com o chip antes da largada e não 
devolverem o chip de identificação.

Capitulo V

Das classificações

• A classificação será determinada pelo juiz de chegada quando o participante cruzar uma marca nadando que 
poderá ser representada por uma corda ou similar na superfície da agua, ou por uma linha imaginaria determinada 
pelo juiz de chegada.
• Todo atleta devidamente descrito ganhara uma medalha ao completar a prova. 
• Os determinados 1°, 2° e 3° colocados (masculino e feminino) receberão troféu.
• Serão premiados como campeões gerais das primeira, segunda e terceira etapas do Circuiro de Águas Abertas os 
atletas que participaram de todas as etapas e tiveram maior pontuação na soma total das etapas. Sendo todas na 
mesma prova e categoria. Receberão o prêmio em forma de troféu apenas os primeiros lugares.
• Será premiada como campeã a equipe com maior número de inscritos somados nas três etapas do ano de 2018.
 

Capitulo VI 

Das autoridades e interrupção da prova

• As autoridades responsáveis pela prova em sua parte técnica e disciplinar são respectivamente a) Arbitro geral e 
diretor do departamento b) Árbitros da FESB embarcados ou não.
• Os árbitros tem autoridade para orientar, advertir, sinalizar e desclassificar os atletas.
Caso ocorra, árbitros deverão notificar a advertência ou desclassificação ao arbitro geral por escrito e assinado.
• Em caso de protesto por desclassificação ou advertência o atleta deverá se pronunciar ao arbitro geral no ato da 
infração.
• Se a prova for interrompida por qualquer razão os atletas deverão se dirigir até o barco de apoio mais próximo e 
falar seu número ao arbitro e aguardar as instruções do árbitro geral
• Somente árbitros autorizados poderão retirar os atletas da prova
• O árbitro geral pode modificar o plano da prova caso julgue necessário.
• O valor pago não será ressarcido em caso de mau tempo.

Capitulo VII

Pontuação 

• Os atletas inscritos nas 3 etapas somaram os pontos de acordo com a colocação nas 3 etapas, a pontuação será 
de 10 a 1 em ordem decrescente de acordo com a colocação em cada prova, ganhará o atleta que na última etapa 
somar o maior número de pontos.

Capitulo VIII

 Sobre o uso da roupa de borracha

• O uso da roupa de borracha está liberado para a terceira etapa (25/11/2018). Lembrando que esse traje é opcional.
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