Belo Horizonte, 3 de março de 2022.
Circular 004/2022.
Aos clubes e associações filiadas da Região sudeste.
Ilmos. Srs.
Presidentes de federações, clubes, diretores e técnicos de natação.

Prezados Senhores:
A Federação Aquática Mineira, após reunião de sua direção técnica, vem divulgar à comunidade
aquática a programação do Festival CBDA Sudeste Pré-mirim, Mirim e Petiz Troféu – Ivo da Silveira
Lourenço, a realizar-se nos dias 20 a 22 de maio de 2022, na piscina do Minas Tênis Clube
Unidade I, na cidade de Belo Horizonte/MG, em raias de 25 metros.
REGULAMENTO
PARTICIPAÇÃO
Participam do Festival CBDA Sudeste Pré-mirim, Mirim e Petiz Troféu – Ivo da Silveira Lourenço,
atletas das categorias:
Pré-mirim – Nascidos 2015/2014;
Mirim I – Nascidos em 2013;
Mirim II – Nascidos em2012;
Petiz I – Nascidos em 2011;
Petiz II – Nascidos em 2010.
Os nadadores participantes da classe PRÉ-MIRIM poderão disputar as provas individuais em que
estiverem inscritos com limite máximo de três (03) provas. Na classe MIRIM os nadadores
poderão disputar as provas individuais em que estiverem inscritos com o limite de quatro (04)
provas, sendo no máximo duas provas individuais por etapa, mais as provas de revezamento. Na
classe PETIZ poderão disputar as provas individuais em que estiverem inscritos com limite máximo
de seis (06) provas, sendo no máximo duas provas individuais por etapa, mais as provas de
revezamento.
PREMIAÇÃO – PROVAS INDIVIDUAIS E REVEZAMENTOS
Serão oferecidas medalhas de ouro, prata e bronze, para os nadadores classificados,
respectivamente, do 1º, 2º e 3º lugares e medalhas diferenciadas do 4º ao 8º lugar nas classes
pré-mirim, mirim e petiz nas provas individuais, e revezamentos do 1º ao 3º lugar.

Federação Aquática Mineira
Rua Gustavo da Silveira, 113 C – Horto – CEP: 31035 – 200 - (31) 3485-6984
www.aquaticamineira.com.br
fam@fam.com.br

EQUIPES
Troféu ou Taça do 1º ao 5º lugar - Mirim;
Troféu ou Taça do 1º ao 5º lugar – Petiz;
Troféu de campeão do desfile.
Não haverá premiação para índice técnico e eficiência
PONTUAÇÃO
18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 07, 06, 05, 04, 03, 02 e 01 pontos para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º lugares respectivamente, sendo que nos revezamentos a
contagem será em dobro para todas as colocações.
PROGRAMAÇÃO
Data – 20 a 22 de maio de 2022.
Quinta – feira: 19 de maio
As equipes interessadas em fazer o reconhecimento da piscina deverão encaminhar um e mail
para secretaria@fam.com.br , até o dia 6 de maio para a confecção do escalonamento do horário
a ser divulgado até uma semana antes do início da competição.
Sexta – feira: 20 de maio
1ª etapa – Pré-mirim e Mirim
Aquecimento – 7h30
Desfile de abertura – 8h30
Solenidade de abertura – 9h
Início das provas – 9h10.
1ª etapa – Petiz
14h30 – Aquecimento
Início das provas – 16h
Sábado – 21 de maio
2ª etapa – Pré-mirim e Mirim
Aquecimento – 8h
Início das provas – 9h.
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2ª etapa – Petiz
14h30 – Aquecimento
Início das provas – 16h.
Domingo – 22 de maio
3ª etapa – Petiz
Aquecimento – 7h
Início das provas – 8h30.
INFORMAÇÕES GERAIS
•
•
•
•

A taxa de inscrição será R$ 41,00 por prova individual conforme regimento da CBDA;
A taxa de inscrição dos revezamentos será de R$ 164,00, por equipe por prova;
O prazo final para inscrição será 30 de abril de 2022;
O prazo final para pagamento será 12 de maio de 2022.

O pagamento das inscrições deverá ser feito por meio de depósito bancário:
Banco Itaú
Agência – 3179
C/C: 11850 – 4
CNPJ: 16.581.530/0001-00
Federação Aquática Mineira.
Os comprovantes de pagamento deverão ser enviados para financeiro@fam.com.br , devidamente
identificados.
O evento seguirá conforme protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
publicado, próximo à data de sua realização.
Atenciosamente,
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