
REGULAMENTO ESPECÍFICO
II FESTIVAL DE REVEZAMENTO AGMN - 2017

DOS OBJETIVOS

Art. 1o  - A ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MASTERS DE NATAÇÃO – AGMN entidade de nadadores MASTER E
PRÉ-MASTER,  realizará  o  II  FESTIVAL  DE  REVEZAMENTO AGMN,  visando  promover  a  integração  das
equipes de forma descontraída e estimulando a sociabilização entre os atletas, além de oportunizar as
equipes a nadar o revezamentos 4x100 livre e 4x100 medley, provas que não fazem parte do Circuito
Goiano.
A competição acontecerá  no dia 26/08/2017 na Academia DINIZ MULTISPORT. Todas as informações
pertinentes estão constantes no calendário do site da AGMN www.agmn.org.br.
§ 1o – Poderão participar da Competição os atletas vinculados a equipes de natação do Estado de Goiás
ou de outros Estados, associados ou não à AGMN.

DAS PROVAS

Art.  2o  –  Revezamento  4x100  livre  e  4x100  medley  nos  naipes  masculino,  feminino:  estas  provas
acontecerão seguindo as regras da FINA, respeitando-se as categorias de revezamento máster (100+,
120+, 160+, 200+, 240+, etc) e pré-máster (80+). Caso haja interesse de alguma equipe em homologar
quebra de recorde, a organização do evento deverá ser informada com antecedência.
Art. 3o  – Revezamento 10x50x3 livre 400+: onde “10” é o número de atletas, “50” é a distância a ser
nadada em metros e “3” e a quantidade de vezes que cada participante nadará. As equipes deverão
seguir a ordem definida pelos integrantes da equipe até que o último nadador nade pela terceira vez. A
soma das idades dos integrantes das equipes será maior que 400. Este revezamento será misto.
§ 1o - Por determinação da FINA, a faixa etária dos nadadores será determinada pelo ano civil, ou seja,
sua idade em 31 de dezembro de 2017.
§ 2o  – Quando necessário (em caso de dúvida quanto a identidade do atleta ou faixa  etária  a  que
pertence), poderá ser solicitado ao nadador que apresente carteira de identidade, carteira de motorista,
carteirinha da AGMN ou qualquer outro que o identifique, sob pena do resultado de sua prova ficar sub
judice.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4o – As inscrições serão efetuadas até o dia 19/08 via e-mail pelo endereço contato@agmn.org.br.
Art.  5o  – Os técnicos deverão enviar  as equipes montadas para os revezamentos 4x100 livre,  4x100
medley com os dados dos atletas (nome / matrícula), além da faixa etária da equipe e neste caso todos
os atletas deverão ter cadastro na ABMN.
Art.  6o  –  Para  o  revezamento  10x50x3  livre  400+,  os  atletas  deverão  enviar  e-mail  para
contato@agmn.org.br indicando nome e data de nascimento, para que a AGMN junto com os técnicos
possa montar os revezamentos com antecedência.
Art. 7o  – As academias, escolas e clubes  podem mesclar os atletas para a formação das equipes de
revezamento.
Art. 8o – A taxa pra quem nadará os 4x100 livre e 4x100 medley é de R$ 40,00, que também da direito a
participação no 10x50x3 livre 400+. Para os atletas que participarão apenas do 10x50x3 livre 400+ a taxa
será de R$20,00.
§ 1o – O valor da inscrição deverá ser depositado em conta bancária da AGMN:
(104) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (Serra Dourada-GO): 1340
Conta Corrente: 1907-7 Operação: 003
CNPJ/MF: 08.695.784/0001-21
Favorecido: AGMN Associação Goiana de Masters de Natação.
É imprescindível que o atleta sempre que efetuar um pagamento, através de transferência ou depósito
bancário, apresente cópia do comprovante em nossa Secretaria ou o encaminhe via e-mail
para contato@agmn.org.br ou presidente@agmn.org.br.
§ 2o – Não serão aceitas inscrições sem o devido pagamento.
Art. 9o  – Os atletas participantes desta prova são garantidores de sua boa saúde e preparação física, e,
devem assumir toda responsabilidade por danos que venham a acorrer durante a realização das provas
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ou permanência no local da competição, restando isenta a AGMN de qualquer responsabilidade pela
saúde  e/ou  integridade  física  do  competidor  e  seus  familiares.  Ao  inscrever-se  nesta  prova,  o
participante assume e aceita que se preparou adequadamente e que possui a robustez física necessária
à conclusão da prova, participando por sua conta e risco neste evento.

DA PREMIAÇÃO

Art. 10o  –  Serão premiadas com medalhas de campeão as equipes que marcarem o menor tempo na
prova de 4x100 livre e 4x100 medley, dentro de suas categorias nos naipes: feminino, masculino.
Art. 11o – Na prova de 10x50x3 livre 400+todos os participantes serão premiados e a equipe campeã será
premiada com medalhas douradas.

DOS RECURSOS

Art. 12o – Após a divulgação dos resultados das provas, será permitida a apresentação de recurso verbal
ou  escrito,  dirigido  ao  Presidente  da  Mesa,  em  até  15  (quinze)  minutos  após  a  divulgação.  Após
transcorrido este prazo não mais caberá qualquer recurso.
§ 1o - O recurso somente poderá ser apresentado pelo técnico/capitão da equipe.
§ 2o – Os lapsos e/ou equívocos grosseiros, assim considerados pela diretoria da AGMN, poderão ser
alterados a qualquer instante, independentemente de motivação do interessado.
Art. 13o  – Os casos omissos serão analisados pela diretoria da AGMN; das decisões não mais caberá
recurso.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Art. 14o  – Uma vez comprovada a prática de atitude anti-desportiva ou má-fé por parte de atletas, ou
mesmo de técnicos  ou  responsáveis  pelas  equipes,  o(s)  envolvido(s)  poderá(ão)  ser  suspenso(s)  do
restante  da  competição  e  será(ão)  desclassificado(s)  da  respectiva  prova,  na  qual  ocorreu  a
irregularidade, mesmo que ultrapassado o prazo estabelecido para recurso.
Art.  15o  – Todos os atletas  inscritos  em cada etapa autorizam,  automaticamente,  por meio  de suas
assinaturas na respectiva ficha de inscrição, o uso de sua imagem, gratuitamente, para exploração por
parte da(s) empresa(s) patrocinadora(s) deste evento ou da própria Associação Goiana de Masters de
Natação – AGMN.

Goiânia, 31 de julho de 2017.
GABRIEL DE REZENDE OLIVEIRA

Diretor Técnico AGMN


