
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 

 

JOGOS ABERTOS DE NATAÇÃO, NATAÇÃO PARALÍMPICA E NATAÇÃO 

SURDOLÍMPICA – 2022 

 

Data de realização: 27 de agosto de 2022 (sábado), convencional. 

                                  28 de agosto de 2022 (domingo), paralímpico. 

 

Local: Piscina Olímpica do Recreio da Juventude (Sede Guarany), sito a Avenida Salgado Filho, 

2084, Bairro São Leopoldo. CEP 95098-420. Caxias do Sul  - RS. 

 

Inscrições: até o dia 21 de agosto de 2022. 

Máximo de 2 provas individuais mais o revezamento por atleta. 

 

1ª Etapa: 27 de agosto, sábado. 

Aquecimento: 9h. 

Início das provas: 9h30min. 

Categorias: Pré-mirim: nascidos em 2014, 2015 e 2016 (8, 7 e 6 anos) 

                     Mirim: nascidos em 2012 e 2013 (10 e 9 anos) 

                     Petiz: nascidos em 2010 e 2011 (12 e 11 anos) 

Provas: 50m livre e 50m costas (masculino e feminino) 

Premiação: medalhas para todos os participantes. A premiação será feita após o término de todas as 

provas. 

 

2ª Etapa 
Aquecimento: 13h15min 

Início das provas: 13h45min 

Categorias: Infantil: nascidos em 2008 e 2009 (14 e 13 anos) 

                     Juvenil: nascidos em 2006 e 2007 (16 e 15 anos) 

                     Júnior: nascidos em 2003, 2004 e 2005 (19, 18 e 17 anos) 

                     Pré-master: nascidos em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 (24, 23, 22, 21 e 20 anos) 

                     Máster A: nascidos em 1993 até 1997 (29, 28, 27, 26 e 25 anos) 

                     Máster B: nascidos em 1983 até 1992 (39, 38, 37, 36, 33, 34, 33, 32, 31 e 30 anos) 

                     Máster C: nascidos em 1973 até 1982 (49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 e 40 anos) 

                     Máster D: nascidos em 1963 até 1972 (59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 e 50 anos) 

                     Máster E: nascidos em 1953 a 1962 (69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 e 60 anos) 

                     Máster F: nascidos em 1952 e anteriores (70 anos ou mais) 

Provas:  
*50m livre, 50m peito, 50m costas e 50m borboleta, para as categorias: infantil, juvenil, júnior, pré 

máster, máster A,  máster B  e máster C(masculino e feminino) 

*50m crawl e 50m costas para as categorias máster D, máster E e máster F(masc. e fem.) 

*4x50m absoluto (infantil, juvenil, júnior, pré máster, máster A e máster B) (masc. e fem.) 

*4x50m livre (máster C, D, E e F) (masc. e fem.) 

Premiação: medalhas para os 3 primeiros classificados de cada prova, categoria e naipe. 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO: 

 

1ª O nadador deverá se inscrever respeitando a sua categoria, ou seja, na sua faixa etária correta. 

 

2ª Cada nadador poderá participar de 2 provas individuais na sua categoria (de acordo com a faixa 

etária da tabela), além do revezamento. 

 

3ª Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições de atletas e / ou entidades, após o 

encerramento das mesmas. 

 

4ª Não serão aceitas inscrições no dia do evento. 

 

5ª Os cortes dos atletas deverão ser informados até 60h antes do evento (24/08, quarta, até às 12h), 

sendo encaminhados para o e-mail: jogosabertos@caxias.rs.gov.br 

 

6ª As equipes inscritas deverão participar no dia do evento, com, no mínimo, 50% mais 1, do total 

de atletas inscritos em cada etapa, sob pena da equipe não participar dos Jogos Abertos – 2023. 

 

7ª As equipes de revezamento serão constituídas, obrigatoriamente, por nadadores de uma mesma 

entidade. Sendo que a mesma poderá inscrever, no máximo, 2 equipes em cada revezamento. 

 

8ª O atleta só poderá nadar o revezamento, se estiver inscrito na competição e, no mínimo, em outra 

prova. 

 

9ª Ao iniciar a 2ª etapa, os revezamentos deverão ser confirmados pelas entidades participantes com 

a retirada das respectivas fichas junto ao arbitro geral, no início do aquecimento. As mesmas 

deverão ser preenchidas legivelmente com os nomes dos nadadores e entregues até o final do 

aquecimento. 

 

10ª Finalizando o prazo de entrega das fichas, não será permitido alterar a sequência dos nadadores, 

nem substituí-los. Substituições após o prazo, só serão aceitas mediante apresentação de atestado 

médico. 

 

11ª Durante o tempo de aquecimento, é expressamente proibido “mergulhar de cabeça” nas raias de 

nado. 

 

12ª A premiação da 1ª etapa consiste em medalhas de participação para todos (as) os nadadores (as) 

e será feita após o término da última prova, caso contrário, será entregue ao técnico / professor 

responsável pela equipe. 

 

13ª A premiação da 2ª etapa será entregue diretamente na mesa e consiste em medalhas de 1º a 3º 

lugar em cada prova, categoria e naipe. 

 

14ª Somente os responsáveis pelas equipes, poderão solicitar informações referentes a 

desqualificações de seus atletas ou de registro de tempo, tendo 30min para solicitarem correções 

após a fixação dos resultados. 

 

15ª A competição será realizada em piscina de 50m. 

 

INFORMAÇÕES: 
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer 

Rua José Soares de Oliveira, nº 2557. Bairro Pio X. 

CEP  95034-100 

Caxias do Sul - RS 

(54) 3901-1265 

e-mail: jogosabertos@caxias.rs.gov.br  
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