BOLETIM OFICIAL Nº 09/2018
NATAÇÃO
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, vem COMUNICAR ao público em geral que foi aprovado o
que segue:
1) BOLETIM EXPLICATIVO SOBRE A 1ª ETAPA DO CIRCUITO MIRIM E PETIZ.


O Nado crawl combinado não será pago, igual ao ano de 2017. A pontuação não
será dobrada. Será computada a pontuação normal. Essa prova é a parte e não
conta como uma das 6 provas individuais.



As Classes mini mirim, pré-mirim e mirim 0 deverão nadar somente 1 prova de
revezamento. E esperamos que a prova de revezamento 4x25 seja nadada pelas
crianças que estão começando.



O revezamento da classe petiz segue da mesma forma que a Classe Mirim.



A premiação do Troféu será da seguinte forma:
MIRIM: Campeão (1º), Vice Campeão (2º) e 3º lugar.
PETIZ: Campeão (1º), Vice Campeão (2º) e 3º lugar.



Srs., técnicos, favor não insistir mais na questão dos trajes, esse quesito já foi
definido no ano passado, sendo assim: NÃO será mais permitido o uso de trajes
para as classes MIRIM E PETIZ nas competições da FARJ.

2) INFORMAR as Entidades Filiadas e Vinculadas, que na atual Temporada de 2018, 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, 07 de março de 2018.
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