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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA NATAÇÃO PARALÍMPICA 

 

Artigo 1 – As competições da Natação Paralímpica serão regidas pelas normas contidas no 

regulamento das Paralimpíadas Escolares 2022 sendo observadas as exceções previstas neste 

Regulamento e Regulamento geral. 

 

Artigo 2 – Da competição de Ñatação Paralímpica poderão participar estudantes dos gêneros: 

masculino e feminino, com deficiência física, intelectual ou visual, nas seguintes faixas etárias: 

 

I– Categoria Única 

a) 12 a 17 anos (nascidos em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010). 

 

Artigo 3 – Cada delegação poderá inscrever mais de 01 (um) atleta na modalidade por categoria, não 

havendo limite mínimo/máximo de inscritos para a modalidade e respeitando apenas as descrições abaixo: 

 

a) Cada delegação poderá inscrever até 02 (dois) estudantes por prova e classe; 

b) Cada estudantes pode participar no máximo de 5 (cinco) provas individuais e mais os 

revezamentos. 

 

Artigo 4 – Após a confirmação das provas dos estudantes no Congresso Técnico, esse deverá 

competir em sua prova conforme as Regras do IPC. Caso se lesione e não possa competir em alguma 

das provas confirmadas, deverá se apresentar ao Delegado Médico do Evento que o avaliará e, sendo 

o caso, emitirá um atestado médico para a prova em questão, que deverá ser entregue na Secretaria 

da Competição até o momento da última chamada para a prova. O não cumprimento desse 

procedimento acarretará aos estudantes a punição de estar desclassificado automaticamente da prova 

em questão e a Unidade Federativa (UF) representada pelos estudantes terá 10 (dez) pontos subtraídos 

da pontuação final da modalidade para cada punição de não entrada na prova, o que chamamos de 

DNS (DidNotStarted). Os estudantes têm a possibilidade de disputar as outras provas em que estiver 

inscrito na competição. 

 

Artigo 5 – Os estudantes serão classificados de acordo com o sistema da Classificação Funcional 

Internacional do IPC Swimming. 

 

Artigo 6 – Será preparado pela Coordenação de Natação o programa da competição com as 

respectivas séries de cada prova, de acordo com os tempos indicados nas inscrições pela Delegação 

participante. 

 

Artigo 7 – As provas do programa para as Categorias A e B são as seguintes: 
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PROVAS CATEGORIA 

25 MTS LIVRE DEF FIS MASC  DEF FIS MASC 

25 MTS LIVRE  DEF INTELECTUAL MASC DEF INTELECTUAL FEM 

25 MTS COSTAS  DEF FIS MASC DEF FIS FEM 

25 MTS COSTAS  DEF INTELECTUAL MASC DEF INTELECTUAL FEM 

25 MTS PEITO  DEF FIS MASC DEF FIS MASC 

25 MTS PEITO  DEF INTELECTUAL MASC DEF INTELECTUAL FEM 

25 MTS BORBOLETA  DEF FIS MASC DEF FIS FEM 

25 MTS BORBOLETA  DEF INTELECTUAL MASC DEF INTELECTUAL FEM 

75 MTS MEDLEY  DEF FIS MASC DEF FIS FEM 

75 MTS MEDLEY  DEF INTELECTUAL MASC DEF INTELECTUAL FEM 

 

OBS: As provas de revezamento deverão ser indicadas no Congresso Técnico. A formação da equipe 

de revezamento é mista, sendo obrigatoriamente formada por 02 meninos e 02 meninas. 

 

Artigo 8 – Cabe à Coordenação da competição, a confecção de séries, grupos de qualificação, sorteios 

de raias, ordem de largada para as diversas provas, dentro do disposto nas regras do IPC (Comitê 

Paralímpico Internacional). 

 

Artigo 9 – Todas as provas ocorrerão em final direta por tempo, não sendo realizadas séries finais. 

 

Artigo 10 – Durante uma etapa, os estudantes somente poderão ser retirados da prova motivado por 

enfermidade, comprovada por atestado médico, ficando estabelecido que o mesmo deixará de 

participar da etapa correspondente, inclusive da prova de revezamento, podendo voltar a competir nas 

etapas subsequentes. 

 

Artigo 11 – A participação das unidades escolares nas provas de revezamento deverá ser confirmada 

na Reunião Técnica. A ficha de nado com o nome dos estudantes e sua classe correspondente deverá 

ser entregue até o término do aquecimento, antes do início das provas. Após a entrega da ficha de 

nado, não se aceitará trocar a sequência ou a substituição de nadadores. 

 

Artigo 12 – Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela organização responsável pela 

fase. 

 


