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O Revezamento Aquático Indoor é uma prova de natação em piscina disputada por 4 horas               

entre equipes com até 10 atletas, valendo a maior distância nadada. 

 

1. DA PROVA 

 

1.1. A 1ª edição do Revezamento Aquático Indoor será realizada no dia 13/06/2020            

(sábado) no período da tarde. 

1.1.1. A programação completa do evento será divulgado no site oficial do evento -             

www.pdaesportes.com.br/revezamentoindoor e nas redes sociais da PDA       

Esportes. 

1.2. A disputa será pela maior distância nadada, somatória de todos os atletas, no             

período das quatro (04) horas. 

1.3. Cada equipe nadará em um lado da raia, durante todo o período da prova. 

1.4. A composição das equipes deverá ter entre quatro (04) e dez (10) atletas, devendo no               

mínimo ter uma (01) mulher, livre de idade/somatória entre os atletas. 

1.4.1. É obrigatório a cada atleta inscrito nadar no mínimo 100 metros. 

1.5. As trocas entre atletas são liberadas, podendo cada atleta nadar mais de uma vez. 

1.5.1. É necessário a cada atleta identificar-se para o árbitro da equipe antes de             

realizar a troca entre atletas. 

1.5.2. As partidas poderão ser realizadas do bloco, devendo ser sempre na base do             

árbitro, nunca do outro lado da piscina. 

1.6. Ao término das 4 horas, será computada a volta em curso (já iniciada). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. A participação é aberta a todas as pessoas aptas a prática da natação e em perfeitas                

condições de saúde, com idade mínima de dez (10) anos. 

2.1.1. Atletas com mais de 60 anos devem apresentar declaração médica apto a            

prática de esporte com validade máxima de 6 meses. O atestado médico            

deve ser enviado por email no ato da inscrição. 

 

http://www.pdaesportes.com.br/reezamentoindoor
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2.2. As inscrições deverão ser realizadas através de plataforma digital adotada pela           

organização e divulgada no site www.pdaesportes.com.br de acordo com as          

instruções fornecidas e com todas as informações solicitadas obrigatórias do          

preenchimento. 

2.2.1. O pagamento da inscrição poderá ser realizado por depósito individual,          

cabendo ao técnico/responsável enviar todos os comprovantes juntos para         

identificação. 

2.2.2. No caso de pagamento pela plataforma, a taxa de comodidade cobrada           

pela plataforma de inscrição é de responsabilidade da equipe. 

2.3. A data limite e valores dos lotes serão divulgados no site do evento. 

2.4. O técnico/responsável pela equipe deverá enviar para o e-mail         

falecom@pdaesportes.com.br, até a data limite das inscrições, a relação de todos           

os atletas que participarão da equipe. 

2.5. O preenchimento da inscrição é de inteira responsabilidade do técnico/responsável          

e estará sujeito à desclassificação a equipe que eventualmente inserir informações           

incorretas. 

2.6. As inscrições serão encerradas no dia 07/06/2020 (domingo) às 23:59. 

2.7. A PRÉ-LISTA DE INSCRITOS ficará disponível a partir das 18:00 horas do dia             

08/06/2020 (segunda-feira). 

2.7.1. Os atletas/técnicos poderão e deverão reclamar por erros no         

processamento de suas inscrições até as 18:00 horas do dia 09/06/2020           

(terça-feira). 

2.8. O BALIZAMENTO OFICIAL, com as raias, ficará disponível a partir das 10:00 horas do              

dia 10/06/2020 (quarta-feira). 

2.9. Será permitido a alteração de 01 atleta na equipe até o dia 12/06/2020 (sexta-feira)              

as 12:00. 

2.9.1. O atleta que estiver inscrito e não puder participar da etapa por motivo de              

doença e apresentar atestado médico com a data do evento, poderá alterar            

o atleta no dia da prova. 
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2.10. Toda e qualquer reclamação referente as inscrições, somente será aceita se           

realizada através do e-mail falecom@pdaesportes.com.br. 

2.11. Todos os participantes do Revezamento Aquático Indoor deverão obrigatoriamente         

apresentar uma declaração assinada por seu respectivo técnico afirmando que o           

atleta se encontra treinado e em condições físicas e técnicas adequadas para a             

prova em questão, com assinatura e CREF do profissional da área de Educação Física              

responsável pelo atleta. 

2.12. Todos os participantes deverão obrigatoriamente apresentar o Termo de         

Responsabilidade, conforme modelo disponível no site www.pdaesportes.com.br,       

isentando os responsáveis, promotores e patrocinadores do evento de qualquer          

responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer com o nadador. 

2.13. Caso o atleta não tenha identidade, deverá ser informado o número do passaporte             

e data de validade, para que possam ser cumpridas as exigências da apólice de              

seguro. 

2.14. Ao realizar sua inscrição, o atleta afirma estar de acordo com o regulamento da              

competição vigente e com as regras específicas de cada etapa. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

 

3.1. As equipes disputarão em categoria única, independente de quantidade de atletas           

participantes e de composição por naipe. 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

 

4.1. Todo atleta que completar a prova receberá uma medalha de participação, exceto            

os premiados no geral. 

4.2. Serão premiadas as equipes do 1º ao 3º colocado. 

4.3. Todo atleta que receber premiação deverá obrigatoriamente se apresentar no          

pódio com camiseta. 
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4.4. Medalhas/Troféus não retirados não serão guardados e não serão enviados pelo           

correio. Caso o atleta não compareça à premiação, deverá solicitar a presença de             

um representante no pódio. 

 

5. DAS PENALIZAÇÕES 

 

5.1. Está passível de penalização o atleta que: 

● Propositalmente empurrar ou dificultar a ação de outro nadador; 

● Se utilizar de propulsores; 

● Não cumprir integralmente o trajeto estabelecido; 

● Atitudes anti-desportivas; 

● Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de atletas,             

dirigentes e quaisquer outros membros participante do evento. 

5.2. Caso algum atleta atrapalhe ou esbarre o atleta da raia, seja na saída, virado ou no                

percurso, prejudicando de forma que este tenha que parar e perca tempo em seu              

nado, a equipe causadora terá debitado 250 metros do seu percurso total. 

5.2.1. Em ocorrendo três (03) vezes o incidente com as mesmas equipes, a equipe             

causadora será desclassificada. 

5.3. Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

5.4. As penalidades podem ser desde advertências, dedução de metragem ou          

desclassificação. 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

6.1. O horário, local e as características da provas poderão ser modificados em virtude             

de condições de tempo e segurança, inclusive mudança de local para onde houver             

melhor condição de realizar a prova. 

6.2. A comissão organizadora pode determinar o cancelamento da prova, iniciada ou           

não, por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos de força            

maior. 
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6.2.1. Sendo suspensa a prova por qualquer um destes motivos esta será           

considerada realizada e não será designada nova prova ou ressarcimento          

de valores de inscrição. 

6.3. Os kits eventualmente fornecidos pela organização serão somente destinados aos          

atletas que comparecerem ao dia da prova, sendo que para retirá-lo será necessário             

a apresentação de um documento com foto. 

6.4. Qualquer atleta que cometer um ato de indisciplina estará suspenso pelas próximas            

duas (02) provas organizadas pela PDA Esportes. 

6.5. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus            

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos         

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for           

o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que            

porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação nos          

eventos.  

 

7. DA ORGANIZAÇÃO 

 

7.1. O Revezamento Aquático Indoor, bem como sua marca, é de propriedade da PDA             

Esportes. 

7.2. A PDA Esportes é responsável por toda a organização e realização da prova,             

cobertura técnica, execução, logística e estrutura física, premiação, arbitragem,         

elaboração do regulamento específico e homologação dos resultados das provas. 

7.3. Eventual reclamação somente será aceita se dirigida diretamente ao árbitro geral se            

referente as provas ou ao responsável pela organização se referente a logística. 

7.4. Todo atleta deverá comparecer portando Carteira de Identidade ou qualquer outro           

documento com foto que identifique sua idade e deverá ser imediatamente           

apresentado quando solicitado. 

7.5. Em ocorrendo alguma situação que não conste deste regulamento, esta será           

resolvida em uma reunião a portas fechadas com um (01) representante da            
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organização e dois (03) atletas sorteados aleatoriamente, com exceção do(s)          

atleta(s) envolvido(s) no incidente. 

7.6. Fica autorizado o uso de imagem de todos os atletas participantes em todo e              

qualquer material promocional e/ou institucional da PDA Esportes, bem como redes           

sociais, sites e qualquer outro meio de comunicação. 

 

 


