III CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE NATAÇÃO
ARACAJU - SERGIPE

Aracaju,SE, 03 de Março de 2017

BOLETIM N° 03

INFORMAÇÕES


O uso da credencial (crachá) é obrigatório. Ele é essencial para sua identificação e segurança. Somente
com o uso da credencial será permitido o acesso e a permanência nos locais de hospedagem,
alimentação, competição e no transporte.

COMPETIÇÃO
:

 03/03/2016
ELIMINATORIA



AQUECIMENTO : 08h30
INICIO DAS PROVAS 09h30

FINAIS




AQUECIMENTO: 15h30
DESFILE DE ABERTURA: 16h30
INICIO DAS PROVAS: 17h00
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 04/03/2016
ELIMINATORIA



AQUECIMENTO : 08h30
INICIO DAS PROVAS 09h30

FINAIS



AQUECIMENTO: 15h30
INICIO DAS PROVAS: 16h30

OBSERVAÇÃO


A Solenidade de Abertura do Campeonato Brasileiro Escolar de Natação será realizada às 16h30 do dia
03 de Março de 2016 no Parque Aquático Zé Peixe. Será obrigatória a presença de todas as equipes
participantes, devidamente uniformizadas.



Todos os atletas deverão estar devidamente uniformizados para a cerimônia de premiação.

REFEIÇÕES




CAFÉ DA MANHÃ (06h00 às 10h00)
ALMOÇO (11h30 às 14h30)
JANTAR (19h00 às 22h00)

TRANSPORTE
ETAPA DA MANHÃ:


SAÍDA DO HOTEL PARA A COMPETIÇÃO: 08h00



RETORNO PREVISTO – 30 MINUTOS APÓS O FINAL DA ETAPA

ETAPA DA TARDE:


SAÍDA DO HOTEL PARA A COMPETIÇÃO: 15h00



RETORNO PREVISTO – 30 MINUTOS APÓS O FINAL DA ETAPA
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BOLETINS E NOTAS OFICIAIS
Os Boletins Oficiais serão entregues após o término da competição aos representantes das escolas ou pessoa
credenciada por eles, no Comitê Central Organizador (CCO) no hotel. Estará disponível também no site da CBDE
(www.cbde.org.br).

LOCAL DA COMPETIÇÃO
PARQUE AQUÁTICO ZÉ PEIXE
ENDEREÇO: R. Campo do Brito - Treze de Julho, Aracaju - SE, 49015-460

BALIZAMENTO
O Balizamento FINAL da competição está disponível no site da CBDE (www.cbde.org.br) ou no Comitê
Central Organizador (CCO) que fica no Hotel ORION.
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CONVOCAÇÕES
MUNDIAL – BUDAPEST
CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO

INDICAÇÃO DA ESCOLA REPRESENTANTE DO BRASIL
Será indicada a escola campeã geral do campeonato brasileiro tanto no naipe feminino como no
masculino.
A escola campeã deverá ser representada por 6 alunos da mesma escola durante o mundial, caso a
escola não tenha os 6 alunos para formar a equipe será convocada a vice- campeã e assim
sucessivamente.
A contagem de pontos será feita após a disputa de cada prova do programa, e obedecendo ao seguinte
sistema:
a) Provas Individuais 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugares
respectivamente.
b) Provas de Revezamentos contagem em dobro para as oito (08) colocações a que se refere a alínea
anterior
Ao final da competição será declarada vencedora a Escola que obtiver o maior número de pontos no
masculino e no feminino.
Em caso de empate, vencerá a Escola que houver conseguido o maior número de primeiros lugares,
persistindo o empate, será adotado o mesmo critério para as colocações seguintes, até o desempate.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA O MUNDIAL
Todas as provas finais, tanto na categoria escolar como na categoria seleção serão utilizadas para a
formação da Seleção Brasileira Escolar.
Todos os atletas participantes das duas categorias estarão disputando vaga na seleção, menos os
atletas que estejam inscritos na Escola campeã da categoria Escolar, pois estarão automaticamente
convocados para representar a sua escola saindo assim da disputa por uma vaga na seleção.
Após a definição da escola campeã na categoria Escolar, tanto no feminino como no masculino, será
formada a Seleção Brasileira Escolar baseada nos seguintes critérios:
Serão convocados 6 atletas para a seleção masculina e 6 para a seleção feminina
Serão indicados os atletas que obtiverem as seguintes colocações, nas nesta ordem:

III CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE NATAÇÃO
ARACAJU - SERGIPE

1 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado peito (escola ou Seleção)
2 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado costas. (Escola ou seleção)
3 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado borboleta. (Escola ou Seleção)
4 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado livre (Escola ou Seleção)
5 - Melhor tempo da prova de 200 metros medley. (Seleção)
6 - Melhor tempo da prova de 100 metros nado livre - (Escola ou Seleção) caso o índice técnico tenha
sido na prova de 50 livre (Escola ou Seleção)
Caso seja o mesmo aluno/atleta convocado pelo critério número 4 e número 6, será convocado o
segundo melhor tempo da prova de 100 metros nado livre (Escola ou Seleção), para uma melhor
composição do revezamento 4x100 metros nado livre;
1 – Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (seis) será adotado os seguintes critérios
auxiliares.
A – Segundo melhor tempo da prova de 200 metros medley
B – Segundo Melhor índice técnico nas provas de:
a)
b)
c)
d)

50 e 100 de peito. (Escola ou Seleção)
50 e 100 de costas. (Escola ou Seleção)
50 e 100 de borboleta.(Escola ou Seleção)
50 e 100 livre (Escola ou Seleção)

Os treinadores: serão convocados 2( dois ) treinadores conforme critério abaixo:
· Treinador com maior número de atletas convocados no feminino.
· Treinador com maior número de atletas convocados no masculino.
Observação: Havendo empate no maior número de nadadores (as) convocados (as) o desempate será
feito verificando o melhor índice técnico dos (das) nadadores convocados (as), entre os treinadores
empatados.
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JOGOS DA FISEC- ITALIA
Serão convocados 6 atletas para a seleção masculina e 6 para a seleção feminina
Nascidos entre 2000 e 2003
OBSERVAÇÃO: Os alunos convocados para a seleção do MUNDIAL não poderão fazer parte da
Seleção da FISEC.
1 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado peito (escola ou Seleção)
2 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado costas. (Escola ou seleção)
3 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado borboleta. (Escola ou Seleção)
4 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado livre (Escola ou Seleção)
5 – Melhor tempo da prova de 200 metros medley. (Seleção)
6 – Melhor tempo da prova de 100 metros nado livre - (Escola ou Seleção) caso o índice técnico tenha
sido na prova de 50 livre (Escola ou Seleção)

Caso seja o mesmo aluno/atleta convocado pelo critério número 4 e número 6, será convocado o
segundo melhor tempo da prova de 100 metros nado livre (Escola ou Seleção), para uma melhor
composição do revezamento;
1 – Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (seis) será adotado os seguintes critérios
auxiliares.
A – Segundo Melhor índice técnico nas provas de:
1. 50 e 100 de peito. (Escola ou Seleção)
2. 50 e 100 de costas. (Escola ou Seleção)
3. 50 e 100 de borboleta.(Escola ou Seleção)
4. 50 e 100 livre (Escola ou Seleção)
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PANAMERICANO – BRASIL
Serão convocados 12 atletas para a seleção masculina e 12 para a seleção feminina
Nascidos entre 1999 e 2002
1 - Melhor tempo da final na prova de 50 metros nado livre (escola ou Seleção)
2 - Melhor tempo da final na prova de 50 metros nado peito (escola ou Seleção)
3- Melhor tempo da final na prova de 50 metros nado costas (escola ou Seleção)
4- Melhor tempo da final na prova de 50 metros nado borboleta (escola ou Seleção)
5- Melhor tempo da final na prova de 100 metros nado livre (escola ou Seleção)
6 -Melhor tempo da final na prova de 100 metros nado peito (escola ou Seleção)
7- Melhor tempo da final na prova de 100 metros nado costas (escola ou Seleção)
8- Melhor tempo da final na prova de 100 metros nado borboleta (escola ou Seleção)
9- Melhor tempo da final na prova de 200 metros medley (Seleção)
10-Melhor tempo da final na prova de 200 metros nado livre (escola)
11-2º Melhor índice técnico entre todos os vencedores de todas as provas
12-3º Melhor índice técnico entre todos os vencedores de todas as provas
Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (12 atletas) será adotado os seguintes critérios
auxiliares.
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 100 metros nado livre (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 100 metros nado peito (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 100 metros nado costas (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 100 metros nado borboleta (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final na prova de 200 metros medley (Seleção)
2º Melhor tempo da final na prova de 200 metros nado livre (escola)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 50 metros nado livre (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 50 metros nado peito (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 50 metros nado costas (escola ou Seleção)
2º Melhor tempo da final entre os vencedores na prova de 50 metros nado borboleta (escola ou Seleção

