
 
REGULAMENTO DE NATAÇÃO 

 
 
CAPÍTULO I - DA ARBITRAGEM 
 
Art.1º - A responsabilidade pela arbitragem dos Jogos Intercursos da UNIT 2019 será da Coordenação de Esportes da 
UNIT, bem como o balizamento das provas a serem disputadas.  

CAPÍTULO II - DATAS E LOCAL DA COMPETIÇÃO 

Art.2º -Os Jogos Internos da UNIT 2019  serão realizados em uma etapa, em datas e horários confirmados durante o 
Congresso Técnico.  

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO 

Art.3º - OS JOGOS INTERNOS  DA UNIT é aberto aos estudantes de todos os polos da Instituição na categoria única. 

Art.4º - Os cursos participantes poderão inscrever quantos atletas por provas individuais quiserem e quantas equipes 
de revezamento quiserem.  

Art.5º - As provas serão disputadas em categoria única, não havendo divisão de categorias por idade.  

Art.6º - Durante o transcorrer do campeonato, o número de provas que o nadador poderá participar será 
de 03 (três) provas individuais e 01 (um) prova de revezamento. Caso seja efetuada, erradamente a 
inscrição de um nadador em mais três provas individuais, este será cortado da  quarta prova do programa.  

Art.7º - As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas de forma presencial na coordenação de esportes. 

Art. 8º- Os atletas deverão entregar o mapa de provas devidamente preenchido. 

 
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS DA NATAÇÃO  
 
Art. 9º - Durante a competição os nadadores poderão participar das seguintes provas:  

 25 METROS BORBOLETA 
 25 METROS COSTAS 
 25 METROS PEITO 
 25 METROS LIVRE 
 REVEZAMENTO 4 X 25 LIVRE MSTO (2 HOMENS E 2 MULHERES) 

CAPÍTULO V - DA PREMIAÇÃO 

Art.11º - Serão entregues medalhas de campeão, vice-campeão e terceiro lugar para os atletas classificados em 1º, 2º 
e 3º lugares respectivamente, em cada prova 

Art.12º - Os casos omissos serão resolvidos no Congresso Técnico obedecendo este regulamento e as regras da FINA.  
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