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1. A competição de natação será realizada de acordo com as regras oficiais da 
federação internacional de natação (FINA), da confederação brasileira de desportos 
aquáticos (CBDA), salvo o estabelecido neste regulamento. 
 
2. A competição será realizada em 3 dias, em final direta sendo a idade de 12 a 14 
pela manhã e a idade de 15 a 17 pela parte da tarde. 
 
3. A unidade da federação poderá inscrever 8 (oito) alunos-atletas em cada gênero, 
para cada uma das idades. 
 
4. Cada unidade da federação só poderá inscrever 2 (dois) alunos-atletas por prova e 
uma (1) equipe no revezamento.  
 
5. Cada aluno-atleta poderá participar de 3 (três) provas individuais e os 
revezamentos em todo o programa de competição. 
 
6. Os representantes de cada unidade da federação deverão pegar as suas fichas de 
revezamento na mesa de controle no inicio do aquecimento de cada etapa, 
preencher e entregar devidamente preenchida com o código do atleta, nome e 
sobrenome até o final do aquecimento.  
 
7. Caso alguma unidade da federação não tenha o número suficiente de atletas para 
compor uma equipe de revezamento, a mesma poderá compor com outra unidade 
da federação que esteja com o número abaixo do necessário para o revezamento. 
Esta equipe será denominada de “equipe combinada” e poderá disputar a prova de 
revezamento com todos os direitos de premiação. A composição desta equipe deverá 
ser comunicada até a hora da realização da reunião técnica. 
 
8. O prazo final para alteração do “start list” dos alunos-atletas por prova se dará no 
congresso de abertura dos Jogos Escolares da Juventude2018.  
 
8.1. Após este congresso de abertura será distribuído o “start list” definitivo por 
prova, por meio de boletim oficial. 
 
8.2. Após o congresso de abertura a única alteração permitida será o cancelamento 
de participação de aluno-atleta em qualquer prova. Este cancelamento deverá ser 
realizado na reunião técnica da modalidade. 
 
8.3. Quando o aluno-atleta não comparecer a uma prova, ficará impedido de 
competir nas outras provas da mesma etapa/período, inclusive no revezamento. 
 



 

 

9. O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e 
devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do início de cada 
prova, deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem. 
 
9.1. Os alunos-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes 
estabelecidos pelas regras da FINA serão impedidos de competir.  
 
9.2. Os alunos-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes 
estabelecidos pelo regulamento geral (Art. 68º), não serão impedidos de competir 
das competições no seu 1º dia de participação e terão relatório encaminhado à CDE. 
A partir do seu 2º dia de participação, os alunos-atletas que não adequarem seus 
uniformes ao exigido por este regulamento serão impedidos de participar. 
 
9.3. Não serão permitidas inserções da logomarca dos Jogos Escolares da Juventude 
nos uniformes esportivos (agasalhos, camisas, camisetas, macaquinhos, calções, 
shorts, bermudas, sungas, toucas, judogis, maiôs, collants), uniformes formais e 
informais, e acessórios (bonés, meias, óculos, toalhas, mochilas, squeezese outros). 
 
9.4. É opcional constar nos uniformes de competições (sungas, maiôs e toucas) o 
nome da instituição de ensino, cidade e sigla da unidade da federação. 
 
10. A competição de natação será realizada em piscina oficial semiolímpica (25 
metros) ou olímpica (50 metros), de 8 ou 10 raias, e a temperatura da água deverá 
estar entre 25 e 28 graus. 
 
11. As provas realizadas no programa serão: 
 
11.1. Para a idade de 12 a 14 anos: 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

Borboleta, costas e peito.  50 e 100 metros 50 e 100 metros 

Livre 50 100 200 e 400 metros.  50 100 200 e 400 metros. 

Medley 200 metros 200 metros 

Revezamentos 

4x50 metros livres 4x50 Metros livre 

4x50 metros medley  4x50 metros medley 

4x50 metros medley misto 

 
11.2. Para a idade de 15 a 17 anos: 
 

PROVAS FEMININO MASCULINO 

Borboleta, costas e peito.  50 e 100 metros 50 e 100 metros 

Livre 50 100 200 e 800 metros.  50 100 200 e 800 metros. 



 

 

Medley 200 metros 200 metros 

Revezamentos 

4x50 metros livres 4x50 Metros livre 

4x50 metros medley  4x50 metros medley 

4x50 metros medley misto 

 
11.3. O revezamento 4x50 metros medley misto, será composto por 2 (duas) alunas-
atletas e 2 (dois) alunos-atletas. A ordem dos nadadores será de livre escolha dos 
técnicos. 
 

12. Os balizamentos das séries de cada prova serão feitos de acordo com os tempos 
constantes nos históricos dos alunos-atletas na CBDA. Caso no cadastro do aluno-
atleta não seja indicado seu registro na CBDA, para comprovação de seus tempos, ele 
será considerado sem tempo e deverá nadar nas primeiras séries.  
 
12.1. Os balizamentos das séries dos revezamentos serão efetuados de acordo com 
os resultados alcançados pelas equipes estaduais nos revezamentos do ano anterior.  
 
13. Serão entregues medalhas aos três primeiros alunos-atletas classificados em cada 
prova final individual, bem como para as três primeiras equipes nas provas finais de 
revezamento. 
 
14. Será realizada uma reunião técnica da modalidade com os representantes das 
equipes participantes para tratar exclusivamente de assuntos ligados à competição, 
tais como: normas gerais, cancelamento de atletas nas provas, além de outros 
assuntos correlatos. Nesta reunião não serão permitidas alterações de provas dos 
alunos-atletas inscritos. 
 
15. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição e 
provas, deverá obedecer aos Art. 32º e 33ºdo regulamento geral. O aluno-atleta 
substituto entrará no balizamento, na ou nas mesmas provas do aluno-atleta 
substituído e nas mesmas séries e raias. 
 
16. Caso seja efetuada de forma errônea a inscrição de um nadador em mais de 3 
(três) provas individuais, o mesmo será cortado da 4ª prova e demais, seguindo a 
ordem do programa de provas. Se for inscrito em 3 provas na mesma Etapa, será 
cortado da 3ª prova seguindo a ordem do programa. 
 
17. No caso de haver a inscrição de 3 (três) ou mais nadadores por prova da mesma 
unidade da federação, considerar-se-á a inscrição dos dois primeiros, respeitando-se 
a ordem de inscrição de cima para baixo, cortando-se os demais. 
 
18. O programa de provas das competições disputado conforme a seguir: 
 



 

 

1º dia – 1ª etapa 
Prova Manhã – 12 a 14 anos - FINAL DIRETA Tarde –15 a 17 anos - FINAL DIRETA 

nº distância estilo sexo distância estilo sexo 
01 50 livre fem 50 livre fem 
02 50 livre mas 50 livre mas 
03 100 costas fem 100 costas fem 
04 100 costas mas 100 costas mas 
05 50 borboleta fem 50 borboleta fem 
06 50 borboleta mas 50 borboleta mas 
07 400 livre fem 800 livre fem 
08 200 medley mas 200 medley mas 
09 4x50 livre fem 4x50 livre fem 
10 4x50 livre mas 4x50 livre mas 

 
2º dia – 2ª etapa 

Prova Manhã – 12 a 14 anos - FINAL DIRETA Tarde –15 a 17 anos - FINAL DIRETA 
nº distância estilo sexo distância estilo sexo 
11 100 livre fem 100 livre fem 
12 100 livre mas 100 livre mas 
13 50 peito fem 50 peito fem 
14 50 peito mas 50 peito mas 
15 200 medley fem 200 medley fem 
16 400 livre mas 800 livre mas 
17 4x50 4 estilos misto 4x50 4 estilos misto 

 
3º dia – 3ª etapa 

Prova Manhã – 12 a 14 anos - FINAL DIRETA Tarde –15 a 17 anos - FINAL DIRETA 
nº distância estilo sexo distância estilo sexo 
18 200 livre fem 200 livre fem 
19 200 livre mas 200 livre mas 
20 100 borboleta fem 100 borboleta fem 
21 100 borboleta mas 100 borboleta mas 
22 100 peito fem 100 peito fem 
23 100 peito mas 100 peito mas 
24 50 costas fem 50 costas fem 
25 50 costas mas 50 costas mas 
26 4x50 4 estilos fem 4x50 4 estilos fem 
27 4x50 4 estilos mas 4x50 4 estilos mas 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da modalidade, com a 
anuência da gerência de esporte, não podendo essas resoluções contrariar as regras 
oficiais e o regulamento geral. 


