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1. REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO 

 

Artigo 1 – As competições da modalidade de Natação serão regidas pelas regras oficiais das etapas 

nacionais (Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s e Jogos Escolares da Juventude – JEJ), sendo 

observadas as exceções previstas neste Regulamento e Regulamento geral. 

 

Artigo 2 – A competição será realizada para as categorias:  

• Infanto – 12 anos até 14 anos (nascidos em 2008, 2009 e 2010);  

• Juvenil – 15 até 17 anos (nascidos em 2005, 2006 e 2007). 

 

Artigo 3 – Cada delegação poderá inscrever: 

 

Modalidade 

Composição das Delegações para Fase V – Estadual- Modalidades 

Individuais 

Inafanto (12 a 14 anos) Juvenil (15 a 17 anos) 

Natação 

Até 02 Até 02 01 - - - 

03 a 04 03 a 04 02 - - - 

05 a 06 05 a 06 03 Até 04 Até 04 01 

07 a 08 07 a 08 04 05 a 08 05 a 08 02 

 

Artigo 4º - Cada Unidade Escolar poderá inscrever 02 (dois) estudantes/atletas por prova e o 

estudante/atleta poderá participar de no máximo, 04 (quatro) provas individuais. 

 

§ único - O estudante/atleta só poderá competir nas provas nas quais foi inscrito 

 

Artigo 5º - Será permitida somente uma largada falsa sem a desqualificação do estudante/atleta que 

cometeu a infração. Desta forma, se o mesmo estudante/atleta realizar a segunda largada falsa na 

mesma prova será advertido.  

 

Artigo 6° - Quando não houver número suficiente de estudantes/atletas para compor as séries 

eliminatórias, as provas serão realizadas como semifinal e final. 

 

Artigo 11 - As provas realizadas serão as seguintes: 

Provas Categoria Infanto Categoria Juvenil 

50 M Livre Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

50 M Peito Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

50 M Costas Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

50 M Borboleta Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

100 M Livre Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

100 M Peito Feminino e Masculino Feminino e Masculino 
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100 M Costas Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

100 M Borboleta Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

200 M Medley Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

200 M Peito - Feminino e Masculino 

200 M Costas - Feminino e Masculino 

200 M Borboleta - Feminino e Masculino 

400 M Livre Feminino e Masculino Feminino e Masculino 

400 M Medley - Feminino e Masculino 

800 M Livre - Feminino e Masculino 

1500 m Livre - Feminino e Masculino 

 

§ Único - A competição de natação será realizada em piscina de 50m com medidas oficiais 

 

Artigo 12 – Os balizamentos de cada prova serão feitos de acordo com os tempos informados pelos 

representantes de cada delegação, que devem constar no mapa de inscrição oficial da competição. 

Caso não seja informado o tempo do estudante/atleta em sua prova, o mesmo será balizado nas 

primeiras séries sem tempo.  

 

Artigo 13 - Durante a competição, todos os participantes deverão usar o uniforme, de acordo com as 

Regras Oficiais da Fédération Internationale de Natation - FINA e do Regulamento Geral. Aqueles 

estudantes/atletas que estiverem fora dos padrões de uniformes, serão impedidos de competir. 

 

Artigo 14 - Os uniformes dos estudantes/atletas poderão ter os nomes da instituição de ensino, do 

estudante-atleta, do município e da marca esportiva do uniforme. A logomarca de patrocínio será 

permitida desde que não faça alusão à propaganda de bebidas alcoólicas, cigarros, propaganda 

eleitoral e produtos que induzam ao vício.  

 

Artigo 15 - O Comitê Central Organizador deverá dispor dos equipamentos e todos os materiais 

necessários para o desenvolvimento da competição. 

 

Artigo 16 - A premiação será para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, de cada categoria e 

naipe, que serão agraciados com medalhas, conforme suas classificações. 

 

§1 - A premiação ocorrerá no término das respectivas provas finais e no mesmo local da competição. 

 

§2 - Para a cerimônia de premiação, os estudantes/atletas deverão usar o uniforme oficial. 
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§3 - As modalidades em que não houver disputa por insuficiência de equipes e/ou estudantes/atletas 

os mesmos estarão automaticamente classificados para a fase seguinte e não receberão premiação por 

não existir competição. 

 

Artigo 17 - Os representantes das equipes participantes deverão comparecer à Reunião Técnica da 

modalidade, que tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, 

confirmação ou ratificação de inscrições (se aplicável), além de outros assuntos correlatos.  

 

Artigo 18 - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para o professor/técnico, 

será realizada em data e local previamente estabelecidos pelo Comitê Central Organizador - CCO. 

 

§ Único:  Ao término da Reunião Técnica, todos os professores/técnicos deverão confirmar a 

participação de seus atletas nas respectivas provas. 

 

Artigo 19 – Na Fase V – Estadual, os estudantes/atletas campeões na competição serão selecionados 

conforme índice técnico e terão o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de Goiás – TIME 

GOIÁS que disputará os Jogos Escolares Brasileiros - JEB´s/2022 de responsabilidade da 

Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE e os Jogos Escolares da Juventude – JEJ/2022, 

respeitando o número de atletas estabelecidos no regulamento das referidas competições. Para que o 

estudante/atleta vencedor seja oficialmente retificado como ocupante da vaga na delegação, ele deverá 

obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Fase V, em até 48 horas após a 

homologação do resultado final da competição, toda a documentação exigida pela CBDE no 

Regulamento Geral dos JEB´s/2022 e COB no Regulamento Geral dos JES’s/2022 para sua inscrição. 

 

§1º – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o estudante/atleta será 

substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas todas as solicitações 

exigidas para o preenchimento da vaga. 

 

§2º Serão classificados para os JEB’s e JEJ’s os estudantes/ atletas que atingirem o índice técnico 

estabelecido pela Superintendência de Desporto Educacional a ser disponibilizado no congresso 

técnico da Fase Estadual. 

 

Artigo 20 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Esportes responsável pela fase, 

podendo estender o caso para a Comissão Disciplinar Especial – CDE, não podendo essas resoluções 

contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral. 

 

 

 

 

 

Este regulamento foi construído em parceria 

com a Federação de Goiana de Natação 


