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CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art.1º - Competição com a participação das Escolas Públicas e Particulares, clubes e 

academias, localizadas no Estado de Sergipe e em outros estados convidados, abertas a todos 

os alunos FEDERADOS ou NÃO-FEDERADOS, de acordo com o presente regulamento e com 

as regras da FINA, e tendo por finalidade incentivar a prática de natação e revelar novos 

talentos na natação sergipana. 

 

Art.2º - O desafio será realizado no mês de OUTUBRO colaborando na difusão, integração e 

desenvolvimento técnico da natação no Estado de Sergipe. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art.3º - O evento será organizado pela Agitação Esportes e pela Federação Aquática de 

Sergipe, contando com apoio da TV SERGIPE. 

 

Art.4º - A responsabilidade pela arbitragem do evento será da Federação Aquática de Sergipe, 

bem como o balizamento da prova a ser disputada. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DATAS, ETAPAS E LOCAL DA COMPETIÇÃO 

 

Art.5º - O DESAFIO será realizado em duas etapas, sendo uma classificatória e uma etapa 

final, como segue abaixo: 

 

 07 DE OUTUBRO DE 2016 – SEXTA-FEIRA – ELIMINATÓRIAS; 

 

 08 DE OUTUBRO DE 2016 - SÁBADO – MANHÃ – OITAVAS, QUARTAS, FINAIS E 

DISPUTAS DE 3° E 4° LUGARES. 

 

 

Art.6º - A competição será realizada em piscina olímpica – 50 metros. 

 

 

Parágrafo único: Ao efetuar a sua inscrição o atleta declara estar ciente deste 

regulamento e de todas as regras contidas no mesmo, como também declara que 

disputa esta prova por sua livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 

responsabilidades os Organizadores e Patrocinadores, em seu nome e de seus 

herdeiros de qualquer acidente que venha a sofrer ou causar. Declara gozar de boa 

saúde e ter treinado apropriadamente para a prova. Declara ainda isentar os 

Organizadores e Patrocinadores de qualquer responsabilidade sobre os objetos 

deixados pelo mesmo no local do evento. As inscrições dos menores de 18 anos 

devem ser efetuadas por seus pais ou responsáveis, mediante apresentação de 

certidão de nascimento (original ou cópia) do menor a ser inscrito. 
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CAPÍTULO IV 

DAS PROVAS 

 

Art.7º - A fim de que se conheça o nadador mais rápido do Estado de Sergipe em cada 

categoria, o Desafio TV SERGIPE DE NATAÇÃO constará apenas de provas de 50 metros livre, 

conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚM. CATEGORIA SEXO PROVA 

01 PRÉ-MIRIM FEMININO 50 METROS LIVRE 

02 PRÉ-MIRIM MASCULINO 50 METROS LIVRE 

03 MIRIM I FEMININO 50 METROS LIVRE 

04 MIRIM I MASCULINO 50 METROS LIVRE 

05 MIRIM II FEMININO 50 METROS LIVRE 

06 MIRIM II MASCULINO 50 METROS LIVRE 

07 PETIZ I FEMININO 50 METROS LIVRE 

08 PETIZ I MASCULINO 50 METROS LIVRE 

09 PETIZ II FEMININO 50 METROS LIVRE 

10 PETIZ II MASCULINO 50 METROS LIVRE 

11 INAFNTIL I FEMININO 50 METROS LIVRE 

12 INFANTIL I MASCULINO 50 METROS LIVRE 

13 INFANTIL II FEMININO 50 METROS LIVRE 

14 INFANTIL II MASCULINO 50 METROS LIVRE 

15 JUVENIL FEMININO 50 METROS LIVRE 

16 JUVENIL MASCULINO 50 METROS LIVRE 

17 JUNIOR  FEMININO 50 METROS LIVRE 

18 JUNIOR MASCULINO 50 METROS LIVRE 

19 SENIOR MASCULINO 50 METROS LIVRE 

20 MASTER A FEMININO 50 METROS LIVRE 

21 MASTER A MASCULINO 50 METROS LIVRE 

22 MASTER B FEMININO 50 METROS LIVRE 

23 MASTER B MASCULINO 50 METROS LIVRE 

24 MASTER C FEMININO 50 METROS LIVRE 

25 MASTER C MASCULINO 50 METROS LIVRE 

26 MASTER D FEMININO 50 METROS LIVRE 

27 MASTER D MASCULINO 50 METROS LIVRE 

28 MASTER E MASCULINO 50 METROS LIVRE 

29 MASTER F MASCULINO 50 METROS LIVRE 

30 MASTER G MASCULINO 50 METROS LIVRE 

31 MASTER H MASCULINO 50 METROS LIVRE 
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CAPÍTULO V 

DAS INSCRIÇÕES/CATEGORIAS 

 

Art.8º - O DESAFIO TV SERGIPE DE NATAÇÃO é aberto a nadadores FEDERADOS ou NÃO-

FEDERADOS das seguintes categorias: 

 

MASCULINO FEMININO 

CATEGORIA ANO DE 
NASCIMENTO 

IDADE 

PRÉ-MIRIM 2008 08 ANOS 

MIRIM I 2007 09 ANOS 

MIRIM II 2006 10 ANOS 

PETIZ I 2005 11 ANOS 

PETIZ II 2004 12 ANOS 

INFANTIL I 2003 13 ANOS 

INFANTIL II 2002 14 ANOS 

JUVENIL  2001/2000 15 E 16 ANOS 

JUNIOR 1999 até 1997 17 A 19 ANOS 

SENIOR 1996 até 1992 20 A 24 ANOS 

MASTER A 1991 até 1987 25 A 29 ANOS 

MASTER B 1986 até 1982 30 A 34 ANOS 

MASTER C 1981 até 1977 35 A 39 ANOS 

MASTER D 1976 até 1972 40 A 44 ANOS 

MASTER E 1971 até 1967 45 A 49 ANOS 

MASTER F 1966 até 1962 50 A 54 ANOS 

MASTER G 1961 até 1957 55 A 59 ANOS 

MASTER H Nascidos antes 
de 1956 

Acima de 60 
ANOS 

 

CATEGORIA ANO DE 
NASCIMENTO 

IDADE 

PRÉ-MIRIM 2008 08 ANOS 

MIRIM I 2007 09 ANOS 

MIRIM II 2006 10 ANOS 

PETIZ I 2005 11 ANOS 

PETIZ II 2004 12 ANOS 

INFANTIL I 2003 13 ANOS 

INFANTIL II 2002 14 ANOS 

JUVENIL 2001/2000 15 E 16 ANOS 

JUNIOR 1999 até 1997 17 A 19 ANOS 

MASTER A 1996 até 1987 20 A 29 ANOS 

MASTER B 1986 até 1977 30 A 39 ANOS 

MASTER C 1976 até 1967 40 A 49 ANOS 

MASTER D Nascidos antes 
de 1966 

ACIMA DE 50 
ANOS 

 

 

Art.9º - Não existe limite de inscrição de atletas por prova. 

 

Art.10º - O atleta só poderá participar das provas na classe a que pertence, e sua inscrição 

poderá ser feita individualmente, não sendo necessária a vinculação da inscrição a um clube ou 

escola. 

 

Art.11º - As inscrições deverão ser feitas nos modelos da fichas em anexo, que também 

poderá ser obtida através do site oficial do evento: www.agitacaoesportes.com.br. Todos 

os atletas deverão preencher a ficha de cadastro individual com todos os dados 

solicitados e o termo de autorização de uso de imagem e voz. Caso o atleta seja 

menor de idade a mesma deverá ser assinada pelo seu pai ou responsável. No caso 

do atleta menor de idade o pai ou responsável deverá apresentar no ato da inscrição 

a xerox da certidão de nascimento ou cópia do documento de identidade do atleta.  

 

Art.12 - As inscrições DE SERGIPE deverão ser entregues até as 20 horas do dia 03 de 

OUTUBRO de 2016, SEGUNDA-FEIRA, na Agitação Esportes: Unidade Iate Clube, que 

fica no Iate Clube de Aracaju - Av. Beira Mar, s/n - 13 de Julho - Tel.: (79) 3224-7830; ou na 

Unidade UNIT, localizada na Universidade Tiradentes – UNIT – Av. Murilo Dantas, 300, 

Farolândia – Tel.: (79) 98836-4601.  

 

 

 

http://www.agitacaoesportes.com.br/
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As inscrições das equipes de OUTROS ESTADOS poderão ser enviadas para o e-mail 

agitacaoesportes@gmail.com , até o dia 03 de OUTUBRO de 2016, segunda-feira. O 

valor das inscrições deverá ser depositado no: BANCO ITAÚ, agência: 1170, conta 

corrente: 07885-9, em nome da AGITAÇÃO ESPORTES. O comprovante de depósito 

poderá ser enviado para o e-mail acima citado ou por whatsapp [79] 99192-9367, 

até a data limite. 

 

Art.13º - O valor da inscrição será de R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) por atleta.  

Parágrafo Único: A confirmação da inscrição no evento só será efetuada após o pagamento 

da inscrição até o dia 03 de OUTUBRO de 2016, SEGUNDA-FEIRA, às 20 horas. 

 

Art.14° - A camisa do evento é um BRINDE do realizador do evento e do patrocinador do 

evento. A retirada da camisa acontecerá somente na sexta-feira, 07 de outubro de 2016, logo 

após o aquecimento do Desafio, em local pré-determinado pela organização, no parque 

aquático da UNIT. O tamanho da camisa deverá ser escolhido no stand de entrega do Desafio 

e estará sujeito a disponibilidade de tamanhos no momento da retirada. A retirada da camisa 

só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização por escrito 

assinada e anexada a xerox de um documento com foto do participante. Não serão entregues 

camisas após o evento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

Art.15º - Durante o desafio, será realizada uma prova de 50 metros livre de cada categoria e 

sexo. Na 1ª etapa todos os atletas inscritos nadarão os 50 metros livres em sua categoria, 

classificando-se para a final (segunda etapa) os oito (8) melhores tempos em cada prova. Para 

acontecer a disputa, em qualquer categoria, é necessário que tenha no mínimo dois (2) atletas 

participantes inscritos, da mesma categoria. 

 

Art. 16º - A fase final será disputada no sistema de eliminatória simples, através de duelos 

(dois a dois) até que se conheça o campeão de cada categoria. 

 

Art. 17º - Em caso de empate na fase eliminatória na 8ª colocação ou em qualquer “duelo” da 

fase final, os atletas envolvidos nadarão novamente a fim de que aconteça o desempate. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art.18º - Serão entregues medalhas de campeão, vice-campeão e terceiro lugar para os 

atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares respectivamente, em cada prova. Caso um atleta 

não compareça na final, esta prova não será realizada e consequentemente o adversário 

presente será premiado. 

 

Art.19º - A Organização oferecerá R$ 50,00 (cinqüenta reais) em dinheiro para o campeão de 

cada prova, 50% de desconto na filiação da Federação Aquática de Sergipe em 2017 para o 

vice–campeão, e 30% de desconto na filiação em 2017 para o 3º colocado em cada prova. De 

acordo com as categorias definidas pela CBDA, até a categoria Sênior, o desconto na filiação 

da Federação Aquática de Sergipe será pessoal e intransferível. Serão sorteados brindes para 

torcida e atletas participantes. 

 

Art.20º- Cada atleta deverá, no ato da inscrição, informar uma equipe que o mesmo estará 

representando no Desafio 2016, podendo ser um clube, academia, escola ou faculdade. Este 

atleta pontuará apenas para a equipe na qual ele se inscreveu de acordo com sua classificação. 

mailto:agitacaoesportes@gmail.com
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Ao final da competição será declarado a equipe Campeã, Vice-campeã e 3º colocado, de 

acordo com a pontuação dos seus atletas na prova. A pontuação será a seguinte: 

25,21,18,16,15,14,13,12,11,10,9,7,6,5,4,3,2,1, para as seguintes colocações 

respectivamente: 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º,10º,11º,12º,13º,14º,15º,16º,17º e 18º. A 

organização oferecerá troféus as três (03) equipes de maior pontuação geral, somando a 

pontuação de todas as categorias no masculino e feminino. 

 

Art. 21° - A organização oferecerá R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) a Equipe Campeã 

geral 2016; R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a equipe vice-campeã geral; e R$ 200,00 

(DUZENTOS REAIS) a equipe 3º colocada geral do Desafio TV Sergipe. 

 

OBS: Caso a equipe da Agitação Esportes, organizadora do evento,  fique classificada 

entre as três primeiras colocadas do DESAFIO TV SERGIPE 2016,  a mesma receberá 

apenas o troféu a que tem direito, havendo uma reclassificação para a premiação em 

dinheiro. A equipe da Agitação Esportes não receberá o valor em dinheiro da 

premiação.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA DIREÇÃO 

 

Art.22º - A direção das provas deste evento caberá a Federação Aquática de Sergipe. 

 

Art.23º - Os casos omissos serão resolvidos no Congresso Técnico obedecendo este 

regulamento e as regras da FINA. 

 

CAPÍTULO IX 

DO CONGRESSO TÉCNICO 

 

Art.24º - O Congresso Técnico será realizado no dia 07 de OUTUBRO de 2016, sexta-feira, no 

local da competição: Parque Aquático da UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT. 

 

Art.25º - O balizamento, fichas de inscrição, resultados, e outras informações sobre o desafio 

poderão ser obtidas através do site oficial do evento: www.agitacaoesportes.com.br . 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.26º - A Organização do desafio poderá sempre que julgar necessário alterar o presente 

regulamento. 

 

Art.27º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agitacaoesportes.com.br/
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XII DESAFIO TV SERGIPE DE NATAÇÃO - 2016 

CADASTRO INDIVIDUAL DO ATLETA  
(É obrigatório o preenchimento deste cadastro por todos os atletas*) 

 

NOME COMPLETO:  

 

DATA DE NASCIMENTO:         /         /                                         

 

NATURALIDADE:  

 

ENDEREÇO: 

 

TELEFONE RESIDENCIAL E CELULAR: 

 

E-MAIL: 

 

EQUIPE: 

 

IDENTIDADE: 

 

CPF: 

 

CATEGORIA QUE DISPUTARÁ PROVA: 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: 
(PARA OS MENORES DE 18 ANOS) 
 

 

* PREENCHER COM LETRA DE FORMA. ANEXAR A CÓPIA DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU IDENTIDADE. 

 
Declaro que disputo esta prova por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 
responsabilidades os Organizadores, Apoiadores e Patrocinadores, em meu nome e de meus herdeiros de 
qualquer acidente que venha a sofrer ou causar. Declaro gozar de boa saúde e ter treinado 
apropriadamente para a prova estando apto fisicamente para participar da competição. Declaro ainda 
isentar os Organizadores e Patrocinadores de qualquer responsabilidade sobre os objetos deixados por 

mim no local do evento. Autorizo por este meio a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra 
gravação contendo imagens da minha participação neste evento ou de meus familiares  para finalidades 
legítimas. Declaro ainda estar ciente do regulamento da competição.  
As inscrições dos menores de 18 anos devem ser efetuadas por seus pais ou responsáveis, mediante 
apresentação de certidão de nascimento ou identidade  (original ou cópia) do menor a ser inscrito. 

 

 

ARACAJU ________ DE _____________ DE 2016 

 

 

 
   

ASSINATURA DO ATLETA 
(MAIOR DE 18 ANOS) 

 ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL 
(CASO O ATLETA SEJA MENOR DE IDADE) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

1. -  Pelo presente instrumento, o Autorizador abaixo qualificado e assinado, autoriza à RÁDIO 

TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA., empresa com sede na Cidade de Aracaju e Estado de Sergipe, na Rua 

Alto do Morro da TV, s/nº, Cidade Nova, inscrita no CNPJ sob o nº 13.029.459/0001-60, doravante 

denominada simplesmente “TV Sergipe” e todas as empresas a ela pertencentes, FM Sergipe, G1 

Sergipe e GE Sergipe, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, 

irrevogável e irretratável, a utilização de minha imagem, pela TV Sergipe, em materiais comerciais, 

institucionais e promocionais, doravante denominada simplesmente “Desafio de Natação”, em todas as suas 

versões. 

 

2. -  Reconhece expressamente o Autorizador que a TV Sergipe, na qualidade de detentora dos direitos 

patrimoniais do autor sobre as imagens e, tendo em vista a autorização efetuada neste Termo, poderá, a seu 

exclusivo critério, utilizar as imagens livremente, bem como seus extratos, trechos ou partes, podendo, 

exemplificativamente, adaptá-lo para fins de produção de obras visuais ou audiovisuais novas, obras 

audiovisuais para fins de exibição em circuito cinematográfico, obras literárias, peças teatrais e/ou peças 

publicitárias, fixá-la em qualquer tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer 

bitola, CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), “home video”, DAT (“digital 

audio tape”), DVD (“digital video disc”) e suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-lo em 

banco de dados, exibi-lo através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, 

com ou sem ingresso pago, transmiti-lo via rádio, internet e/ou televisão de qualquer espécie (televisão 

aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal existentes, 

exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite), adaptá-lo para forma de minissérie, comercializá-

lo ou alugá-lo ao público em qualquer suporte material existente, promover ações de merchandising ou 

veicular propaganda, disseminá-lo através da Internet, utilizá-lo em parques de diversão, inclusive temáticos. 

 

2.1. -  Nenhuma das utilizações previstas no caput desta Cláusula, ou ainda qualquer outra que pretenda a 

TV Sergipe dar às imagens cuja utilização foi autorizada através deste Termo, têm limitação de tempo ou de 

número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao Autorizador qualquer 

remuneração. 

 

3. -  O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as partes por si, 

seus herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando eleito o foro da Comarca de Aracaju para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas deste Termo. 

 

Nome do Atleta: ______________________________________________________________________ 

 

 

Aracaju, ____ de ____________________de _________. 

 

 

 

Autorizador: _________________________________________________________________________ 

(ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL, CASO O ATLETA SEJA MENOR DE IDADE) 

 

 

Identidade:___________________________________   CPF.: _________________________________ 
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MAPA DE INSCRIÇÃO GERAL- CLUBES 
 

EQUIPE:__________________________________ TÉCNICO: __________________ 

 

(    ) FEMININO   (    ) MASCULINO                             TELEFONE: _________________ 

 

NOME DO ATLETA NASCIMENTO CATEGORIA Nº DA 

PROVA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ARACAJU ________ DE _____________ DE 2016 

 

 
  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 


