BOLETIM OFICIAL Nº 15/2017
PRESIDÊNCIA

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, associação privada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.977.695/0001-15, com sede na Rua Santa Luzia, nº 799, grupo
nº 201, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-041, neste ato,
representada na forma estabelecida em seu Estatuto Social, por intermédio do seu
Presidente, através do presente, COMUNICAR ao público em geral que foi aprovado o que
segue:
1) DIVULGAR O REGULAMENTO DA MARATONAS AQUATICAS que será

realizada no dia 17/12/2017 que fará parte do CAMPEONATO ESTADUAL
INFANTIL A SENIOR DE VERÃO, conforme abaixo:

Campeonato Estadual de Verão
Infantil a Sênior
Etapa Maratona Aquática

TRAVESSIA FARJ 2017
Data: 17 de dezembro.
Local: Praia Vermelha, Rio de Janeiro.
Horário e Metragem:
08:00 – Prova de 200 metros Mirim
08:30 – Prova de 400 metros Petiz
09:00 – Prova de 2.500 metros Infantil a Masters.
Definição:
Será realizada uma etapa da prova de Maratona Aquática como parte integrante do
Campeonato Estadual Infantil à Sênior de Verão, englobando além dos nadadores do
campeonato, atletas de todas as idades, finalizando a temporada de 2017.
Participação:
Poderão participar do evento, além dos atletas do Campeonato Estadual, nadadores de todas
as idades, federados ou não.
Inscrições:
As inscrições serão realizadas pela internet, através de link específico no site da FARJ e se
encerrarão no dia 08 de dezembro.
Para a inscrição, além da taxa de inscrição, será obrigatório que todos os participantes
apresentem até o início do evento:
- Termo de cessão de imagem.
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- Termo de isenção de responsabilidade da FARJ e da comissão organizadora em caso de
acidente.
- Atestado médico liberando para prática esportiva
- Declaração atestando aptidão para participar do evento assinada por um profissional de
Educação Física e respectivo número de registro no CREF.
Taxa de Inscrição:
Atletas Mirim – Petiz – R$ 40,00
Atletas Infantil à Masters – R$ 50,00
Atletas não federados – R$ 90,00
Regulamento:
Serão aplicadas as regras e normas da FINA e CBDA, com as seguintes exceções:
- Caso a temperatura da água esteja inferior à 20 graus, será permitido o uso de roupa de
neoprene ou similar.
- Nadadores Masters da categoria H em diante poderão utilizar roupa de neoprene em
qualquer temperatura da água até 28 graus.
- Nadadores não federados, poderão utilizar roupa de neoprene em qualquer temperatura da
água até 28 graus.
- Após a chegada, os atletas deverão se dirigir diretamente ao juiz de classificação responsável
por sua categoria, obedecendo a ordem determinada pelos juízes de chegada após o toque no
pórtico, não podendo ultrapassar nem ser ultrapassado.
- O tempo limite de provas obedecerá a regra da FINA para categoria 1masters, sendo de 30
min/Km.
- Os nadadores deverão comparecer até 30 minutos antes do previsto da sua largada para
confirmação da inscrição, entrega dos documentos e pintura dos números.
- Após a confirmação da chegada os atletas receberão seu kit com frutas e água.

Premiação e pontuação:
- Todos os atletas da categoria Mirim e Petiz receberão medalhas de participação.
- Todos os demais atletas participantes da travessia receberão uma lembrança do evento
contendo sua colocação geral na sua prova.
- Os três primeiros colocados de cada categoria do Infantil para cima, feminino e masculino,
federados e não federados, receberão suas medalhas no Pódium ao final do evento.
- A pontuação será em dobro ao do Campeonato estadual de Verão infantil à Sênior.
- Todos os atletas federados, independente da categoria, marcarão pontos para seus clubes no
Campeonato Estadual de Verão infantil a Sênior, à saber:
Mirim
Mirim I
Mirim II
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Petiz I
Petiz II
Infantil I
Infantil II
Juvenil I
Juvenil II
Junior I
Junior II
Sênior ( até 24 anos)
Master A – 25 à 29 anos
Master B – 30 à 34 anos
Master C – 35 à 39 anos
Master D – 40 à 44 anos
Master E – 45 à 49 anos
Master F – 50 à 54 anos
Master G – 55 à 59 anos
Master H – 60 à 64 anos
Master I – 65 à 69 anos
Master J – 70 à 74 anos
Master L – 75 à 79 anos
Master M – 80 à 84 anos
Master N – 85 em diante
- Todos os atletas federados e não federados, independente da categoria, participantes do
evento, marcarão pontos para seus clubes e ao final do evento os três clubes com o maior
número de pontos receberão troféus de Campeão, Vice Campeão e Terceiro Colocado na
Travessia FARJ 2017.
Protestos
Protestos serão aceitos até 30 minutos do encerramento da prova em questão, mediante a taxa
de R$ 100,00 (cem reais).
O Árbitro Geral da competição é a autoridade designada para dar o parecer do protesto.
Sendo negado o protesto pelo Árbitro Geral, estes serão encaminhados à autoridade designada
pela comissão organizadora.
Caso o protesto seja deferido, a taxa cobrada será devolvida.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
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INFORMAR as Entidades Filiadas, que na atual Temporada de 2017, todas e
quaisquer comunicações Técnicas e Administrativas serão realizadas através
da nossa home page: www.aquatica.org.br, como resultados, boletins,
comunicados, regulamentos, entre outros.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2017.
Celso Oliveira
Presidente da FARJ
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