
Regulamento 100R2 2013

Data: 14 de setembro de 2013

Horário: 9h as 11h (aquecimento 8h30)

Local: Academia Athletics Sports rua T -12 esquina com T-38, Setor Bueno

Telefone: (62) 3093 2685

Inscrição: 1Kg de alimento não perecível, podendo ser entregue no ato da inscrição, no dia do
evento.

1. As inscrições deverão ser feitas pelos professores da natação adulto da academia Athletics
Sports;

2. Cada equipe terá no máximo 25 alunos;
3. Idade mínima para participar: a partir de 13 anos
4. Tempo: 2 horas nadando;
5. Cada aluno poderá nadar no mínimo 100mts e no máximo 200mts, qualquer estilo;
6. Cada equipe terá uma sequência de alunos que terá que ser seguida durante as rodadas;
7. Cada aluno terá o seu número escrito no braço;
8. Caso algum aluno deixe de nadar na sua vez, a sequência poderá ser mantida, ou o curinga

nada no lugar;
9. O curinga é um aluno escolhido de sua equipe que vai nadar no lugar do aluno que deixar de

nadar na sua sequência, porém, cada participante poderá usar o curinga por uma única
vez;

10.O Curinga só poderá nadar 100mts;
11. A sequência a ser nadada será definida pela equipe antes do inicio do desafio e Não poderá

ser mudada durante a competição;
12.Cada equipe terá um Professor Fiscal, que anotará todas as voltas de sua equipe;
13.A cada 30 minutos será informada a todos os participantes a parcial da metragem já nadada

por cada equipe;
14.As  equipes  serão  divididas  na  sexta  feira  dia  13  de  setembro  de  2013  pela  equipe  de

professores da Athletics Sports, que observará o nível de cada aluno para compor a equipe;
15.O sorteio da raia será no inicio do desafio;
16.Cada equipe deverá escolher um Líder responsável para se dirigir à coordenação do evento,

caso  haja  necessidade.  Somente  os  lideres  poderão  se  dirigir  à  coordenação  para
informações gerais;

17.  Premiação: Medalhas para as três equipes que nadarem a maior metragem durante as 2
horas;

18.Caso haja empate será escolhido um aluno de cada equipe que fará um tiro de 100 metros
para desempate;

19.Durante  o  Evento  teremos  uma  tenda  para  descanso  com  frutas  na  quadra  para  os
participantes;

20.A coordenação geral  do evento ficará a cargo da Coordenadora Fernanda Carvalho,  que
resolverá os casos omissos neste regulamento.


