Regulamento
Específico
Natação

SELETIVAS
JEB’S /2022

CAPÍTULO I – Da Participação
Art. 1º - A competição de natação obedecerá às Regras Oficiais da Fédération
Internationale de Natation - FINA e da Confederação de Desportos AquáticosCBDA, observando-seasadaptações deste Regulamento.
Art. 2º - A competição será realizada para estudantes-atletas nascidos,
exclusivamente, nos anos de:
Categoria A 2008, 2009 e 2010.
Art. 3º - Cada unidade escolar só poderá participar com, no máximo, 2 (dois)
estudantes-atletas por prova e uma equipe no revezamento.
§1º - No caso de haver a inscrição de 3 (três) ou mais nadadores por prova da
mesmaUnidadeescolar,considerar-se-áainscriçãodos2(dois)primeiros,
respeitando-se a ordem de inscrição de cima para baixo, cortando-se os demais
estudantes-atletas.
§2º - Nas provas de revezamento, cada Unidade escolar poderá participar
somente com uma equipe.
Art.4º- Cada estudante-atleta poderá participar de, no máximo, 2 provas
individuais e 1(um) revezamento, sendo no máximo 2(duas) provas individuais por
etapa.
§1º - Caso seja efetuada de forma incorreta a inscrição de um estudante-atleta em
mais de 4 (quatro) provas individuais, o estudante-atleta será cortado das demais
provas em que foi inscrito, devendo seguir a ordem do programa de provas para
o corte. Caso o estudante-atleta seja inscrito em mais de 2(duas)provas em uma
mesma etapa, será cortado da 3ª (terceira) prova, seguindo a ordem do programa.

§2º - O estudante-atleta só poderá competir nas provas nas quais foi inscrito.
Art. 5º - A reunião técnica da modalidade será realizada em data e local
previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO II- Das Normas Técnicas
Art. 6º - O estudante-atleta deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado, sendo obrigatória a apresentação de
sua credencial à equipe de arbitragem antes do início de cada prova.
Art. 7º - A composição das equipes de revezamento poderá ser modificada entre
a série eliminatória e a série final de cada prova.
Art. 8º - Os representantes de cada Unidade escolar deverão retirar suas fichas
de revezamento na mesa de controle no início do aquecimento de cada etapa e
entregá-la, devidamente preenchida, com o código do estudante-atleta, nome e
sobrenome até o fim do aquecimento.
Art.9-Após o fim do período de inscrição, osrepresentantesdeverãoobedecer aos
prazos descritos no Regulamento Geral em caso desubstituição.
Parágrafo único - Os cancelamentos de provas dos estudantes-atletas poderão
ser realizados até a data da reunião técnica. Após a reunião técnica, será
divulgado o balizamento definitivo das provas eliminatórias.
CAPÍTULO III - Das Provas
Art. 10 - A competição de natação será realizada em 2 (duas) etapas, durante 1
(um) dia.
Art. 11 - As provas realizadas serão as seguintes:
1ª etapa - manha
50m borboleta - fem/masc
100m costas - fem/masc
400m livre - fem /masc
50m peito - fem/masc
100m livre - fem /masc
2ª etapa - tarde
200m medley - fem/masc
50m livre - fem/ masc
100m peito - fem / masc
50m costas - fem/masc
100m borboleta - fem/ masc
§1º - A competição de natação será realizada em piscina de 50m com medidas
oficiais.

Art. 12 - Os balizamentos das séries eliminatórias de cada prova serão feitos de
acordo com os tempos informados pelos representantes de cada Unidade
Federativa, que devem constar no mapa de inscrição oficial da competição. Caso
não seja informado o tempo do estudante-atleta em sua prova, o mesmo será
balizado nas primeiras séries sem tempo. Os balizamentos das provas finais serão
elaborados de acordo com os tempos obtidos pelos estudantes-atletas nas séries
eliminatórias das suas provas.
CAPÍTULO IV – Do Uniforme
Art.13-Os uniformes deverão obedecer às Regra Oficiais,ao Regulamento Geral
e aos seguintes critérios:
a) Os estudantes-atletas que estiverem fora dos padrões de uniforme

estabelecidos pelas Regras Oficiais da Fédération Internationale de Natation
- FINA serão impedidos de competir;
b) Os uniformes dos estudantes-atletas deverão conter o nome do seu colégio

e poderão ter os nomes da Instituição de Ensino, do estudante-atleta e da
marca esportiva do uniforme. A logomarca de patrocínio será permitida
desde que não faça alusão à propaganda de bebidas alcoólicas, cigarros,
propaganda eleitoral e produtos que induzam aovício.

CAPÍTULO V – Dos Equipamentos
Art. 14 - A Comissão Organizadora deverá dispor de todos os equipamentos
necessários para o desenvolvimento da competição.
CAPÍTULO VI – Dos Programas de Prova
Art. 15 - Ordem de provas para o jebs 12 a 14 anos Seletiva estadual 2022 RJ.
1 etapa - manha
50m borboleta - fem/masc
100m costas - fem/masc
400m livre - fem /masc
50m peito - fem/masc
100m livre - fem /masc
2 etapa - tarde
200m medley - fem/masc
50m livre - fem/ masc
100m peito - fem / masc
50m costas - fem/masc
100m borboleta - fem/ masc
CAPÍTULO VII – Da convocação
Art. 16 - Critérios de convocação da seleção estadual para os JEBS 2022.
Exatamente nesta ordem:
Campeões dos:

50 metros livre;
100 metros livre;
100 metros peito;
100 metros costas;
100 metros borboleta;
200 metros medley;
400 metros livre;
50 metros peito;
50 metros costas;
50 metros borboleta;
2° melhor índice entre os Vice-campeões;
3° melhor índice técnico entre os 3° colocados;
Assim por diante...
CAPÍTULO VIII – Das Condições Gerais
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica Geral.

