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O Circuito Ocean | Natação em Águas Abertas são provas de natação em águas abertas

com distâncias de 3.000, 1.500, 750 e 200 metros, seja no mar, rios ou lagos, destinado a

praticantes amadores de natação. Seu objetivo é promover a integração de crianças, jovens

e adultos, estimulá-los ao hábito da prática esportiva, a vida saudável e da preservação

ambiental.

1. DAS PROVAS

1.1. A Temporada 2021 é composta por cinco (05) etapas com provas de 3.000, 1.500

metros, 750 metros e 200 metros, realizadas no período entre 01/01/2021 até

31/12/2021.

1.2. As datas, locais e percursos de cada etapa serão divulgadas no site

www.pdaesportes.com.br/circuito-ocean e nas rede sociais.

1.2.1. De acordo com o modelo da etapa, regras específicas serão estabelecidas e

divulgadas na área do site específica para a etapa.

1.3. É obrigatório o cumprimento do percurso (metragem) conforme contornos de bóia

pré-estabelecidos, bem como do tempo limite de prova previsto, ambos os casos

passíveis de desclassificação.

1.4. É obrigatório o uso do CHIP de cronometragem devidamente instalado para entrar na

área de largada das provas, durante o percurso e na chegada até o ponto de leitura.

1.4.1. O atleta fica responsável pelo chip após o seu recebimento até a entrega ao

final da competição. Caso extravie ou danifique o chip, o atleta deverá

ressarcir a organização no valor de 150,00 (Cento e Cinquenta Reais). Em

caso de não pagamento, o atleta será impedido de participar de eventos

organizados pela PDA Esportes.

1.5. O tempo limite para conclusão das provas será de uma (01) hora após a chegada do

primeiro nadador.

1.5.1. O atleta que não completar a prova dentro do tempo limite estabelecido será

avisado do término da prova e obrigatoriamente será retirado da água pela

organização.

1.5.2. O atleta que não completar a prova dentro do tempo limite estabelecido

neste regulamento não receberá ponto na respectiva etapa.
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1.6. O atleta que abandonar a prova deverá comunicar ou se certificar que a equipe de

arbitragem tenha registrado o seu abandono. Caso o atleta abandone a prova e se

retire do local da competição sem notificar o abandono a algum membro da equipe

de arbitragem, estará sujeito às sanções previstas no Artigo 7.

1.7. Em caso de reincidência ou agravante por conta da atitude indisciplinar grave, além

da suspensão estabelecida neste regulamento, a equipe do atleta infrator não

acumulará pontos na etapa corrente.

1.8. Atletas que disputam, ou já disputaram em alguma etapa, as provas de 3.000 e/ou

1.500 metros não poderão se inscrever e participar das provas de 750 metros.

1.9. Aos atletas que disputaram as provas de 750 metros na temporada anterior e

obtiveram as cinco maiores pontuações no ranking, nos naipes masculino e feminino,

deverão migrar para prova de 1.500 metros nesta temporada, ficando impedidos de

disputarem as provas de 750 metros.

1.9.1. Casos excepcionais podem ser solicitados pelo(a) técnico(a) e analisados

pela organização para manutenção na disputa da prova de 750 metros.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A participação é aberta a todas as pessoas aptas a prática da natação e em

perfeitas condições de saúde, com idade mínima de dez (10) anos para as provas

de 3.000, 1.500 e 750 metros e de sete (07) anos para as provas de 200 metros.

2.1.1. Atletas com mais de 60 anos devem apresentar declaração médica aptos a

prática de esporte com validade máxima de 6 meses, valendo para todo o

circuito. O atestado médico deve ser enviado para o email

falecom@pdaesportes.com.br no ato da inscrição. A inscrição só será

confirmada após o recebimento do atestado.

2.2. As inscrições deverão ser realizadas através de plataforma digital adotada pela

organização e divulgada no site www.pdaesportes.com.br de acordo com as

instruções fornecidas e com todas as informações solicitadas obrigatórias do

preenchimento.
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2.2.1. O pagamento da inscrição deverá ser realizado através da mesma

plataforma onde é realizado a inscrição.

2.2.2. A taxa de comodidade cobrada pela plataforma de inscrição é de

responsabilidade do atleta.

2.3. O valor integral da inscrição para a Temporada 2021 é de R$ 120,00 (Cento e Vinte

Reais) para as provas de 3.000, 1.500 e 750 metros e de R$ 60,00 (Sessenta

Reais) para a prova de 200 metros, por etapa.

2.3.1. Em todas as etapas serão oferecidos um lote promocional, até dois (02)

meses de antecedência da etapa, com desconto de 25%, por R$ 90,00

(Noventa Reais).

2.3.2. Atletas com +60 anos e Pessoas Com Deficiência - PCD, terão desconto

de 50% do valor integral da inscrição.

2.3.3. Os descontos não são acumulativos e nem válidos para a prova de 200

metros.

2.3.4. A PDA Esportes se reserva ao direito de realizar outras promoções e/ou

descontos com parceiros e nas redes sociais, bem como de oferecer

cortesias aos patrocinadores, parceiros, e/ou amigos.

2.4. Às equipes cadastradas a PDA Esportes e com mais de dez (10) atletas poderá ser

oferecido o desconto de 25% até o limite do prazo das inscrições e uma (01)

cortesia para técnico.

2.4.1. As inscrições dos atletas deverão ser realizadas individualmente na

mesma plataforma de inscrição, cabendo ao técnico enviar o nome

previamente para receber a cortesia após a confirmação das inscrições.

2.5. O preenchimento da inscrição é de inteira responsabilidade do atleta e estará

sujeito à desclassificação o atleta que eventualmente inserir informações incorretas

ou em desacordo com a sua categoria.

2.6. As inscrições serão encerradas no último domingo antes do evento às 23:59.

2.7. A PRÉ-LISTA DE INSCRITOS ficará disponível a partir das 18:00 horas da última

segunda-feira anterior a competição.

2.7.1. Os atletas/técnicos poderão e deverão reclamar por erros no

processamento de suas inscrições até as 18:00 horas da última
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quarta-feira anterior ao evento. Após esse prazo, não será realizado

qualquer tipo de alteração.

2.8. A LISTA DE INSCRITOS OFICIAL ficará disponível a partir das 12:00 horas da

última quinta-feira anterior ao evento.

2.9. Toda e qualquer reclamação referente as inscrições, somente será aceita se

realizada através do e-mail falecom@pdaesportes.com.br.

2.10. O atleta que estiver inscrito e com o pagamento efetuado e não puder participar da

etapa por motivo de doença e apresentar atestado médico com a data do evento,

ficará com crédito para participar de uma etapa futura, válido por até um (01) ano.

2.11. O prazo para desistência de inscrição é de sete (07) dias após a realização da

compra, solicitada pelo e-mail falecom@pdaesportes.com.br conforme o Código de

Defesa do Consumidor. Após esse prazo, poderá ser solicitado reembolso, até o

período limite das inscrições - Item 2.6, sendo descontado R$ 40,00 (Quarenta

Reais) do valor da inscrição.

2.12. Todos os participantes deverão obrigatoriamente apresentar o Termo de Aptidão

Física assinada por seu respectivo técnico afirmando que o atleta se encontra

treinado e em condições físicas e técnicas adequadas para a prova em questão,

com assinatura e CREF do profissional da área de Educação Física responsável

pelo atleta.

2.13. Todos os participantes deverão obrigatoriamente apresentar o Termo de

Responsabilidade, conforme modelo disponível no site

www.pdaesportes.com.br/circuito-ocean, isentando os responsáveis, promotores e

patrocinadores do evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que

possam ocorrer com o nadador.

2.14. Para atletas estrangeiros, deverá ser informado o número do passaporte e data de

validade, para que possam ser cumpridas as exigências da apólice de seguro.

2.15. Ao realizar sua inscrição, o atleta afirma estar de acordo com o regulamento da

competição vigente e com as regras específicas de cada etapa.
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3. DAS CATEGORIAS

3.1. Todos os atletas nadarão em suas respectivas categorias no naipe feminino ou

masculino (provas individuais).

3.2. É considerada a idade do atleta no dia 31/12/2021.

CATEGORIA IDADE NASCIDOS ENTRE

INFANTIL 10 a 13 anos 01/01/2008 a 31/12/2011

JUVENIL 14 a 16 anos 01/01/2005 a 31/12/2007

JÚNIOR 17 a 19 anos 01/01/2002 a 31/12/2004

SENIOR 20 a 24 anos 01/01/1997 a 31/12/2001

MASTER I 25 a 29 anos 01/01/1992 a 31/12/1996

MASTER II 30 a 34 anos 01/01/1987 a 31/12/1991

MASTER III 35 a 39 anos 01/01/1982 a 31/12/1986

MASTER IV 40 a 44 anos 01/01/1977 a 31/12/1981

MASTER V 45 a 49 anos 01/01/1972 a 31/12/1976

MASTER VI 50 a 54 anos 01/01/1967 a 31/12/1971

MASTER VII 55 a 59 anos 01/01/1962 a 31/12/1966

MASTER VIII 60 a 64 anos 01/01/1957 a 31/12/1961

MASTER IX 65 a 69 anos 01/01/1952 a 31/12/1956

MASTER X + 70 anos Até 31/12/1951

PCD* Absoluto Até 31/12/2011

4. DA PONTUAÇÃO

4.1. O atleta receberá a pontuação em cada etapa na sua categoria conforme abaixo:

COLOCAÇÃO PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO PONTUAÇÃO

1º lugar 20 pontos 9º lugar 07 pontos

2º lugar 18 pontos 10º lugar 06 pontos

3º lugar 16 pontos 11º lugar 05 pontos

4º lugar 14 pontos 12º lugar 04 pontos
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5º lugar 12 pontos 13º lugar 03 pontos

6º lugar 10 pontos 14º lugar 02 pontos

7º lugar 09 pontos 15º lugar 01 ponto

8º lugar 08 pontos

4.2. Todos os atletas que completarem a prova a partir do 15º lugar recebem 1 (um)

ponto.

4.3. Os cinco (05) atletas do geral de cada prova, masculino e feminino, receberão a

pontuação com adicional de dez (10) pontos.

4.4. O ranking da temporada 2020/2021 será composto pela somatória dos pontos em

TODAS as cinco (05) etapas realizadas.

4.4.1. Não há descarte de resultado ou etapa.

4.5. Em caso de empate no ranking geral serão obedecidos os seguintes critérios:

4.5.1. Maior número de provas que participou;

4.5.2. Maior número de 1ºs lugares, 2ºs, 3ºs, e assim por diante;

4.5.3. Melhor posicionado na primeira etapa.

4.6. A pontuação é respectiva a cada prova nadada. Caso o atleta nade numa prova de

750 metros e em outra etapa nada 3.000 ou 1.500 metros, as pontuações não se

acumularão, assim como os atletas que nadarem as duas provas de 3.000 e 1.500

metros.

4.7. A equipe que receber o Troféu Solidariedade, dado a equipe que arrecadar/doar a

maior quantidade de alimentos não perecíveis, recebe um bônus de vinte (20)

pontos no ranking da equipe, na respectiva etapa.

5. DA PREMIAÇÃO

5.1. Todo atleta que completar as provas receberá uma medalha de participação.

5.2. Participantes das provas de 200 metros receberão apenas medalhas de

participação.

5.3. Serão premiados os campeões absolutos, masculino e feminino, do 1º ao 5º lugar.

O atleta classificado do 1º ao 5º geral não receberá premiação na categoria.
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5.4. Serão premiados todas as categorias do 1º ao 5º colocado, nos naipes masculino e

feminino, das provas de 3.000, 1.500 e 750 metros.

5.5. A premiação do Ranking da Temporada será para os atletas de 1º a 3º colocado em

cada categoria, nos naipes masculino e feminino, das provas de 3.000, 1.500 e 750

metros.

5.5.1. Os três (03) atletas com maior pontuação em cada prova, nos naipes

masculino e feminino, entre todas as categorias, receberão uma

premiação adicional.

5.6. Os seis (06) atletas com maior pontuação na temporada 2020/2021 em cada naipe,

3 feminino e 3 masculino, de cada prova - 3.000, 1500 e 750 metros, receberão

como premiação a isenção na participação de todas as provas do Circuito Ocean

na temporada 2021/2022.

5.7. As três (03) equipes/assessorias com maior pontuação (somatória dos pontos de

todos os atletas em todas as etapas) na temporada 2020/2021 do Circuito Ocean

receberão premiação em dinheiro de R$ 750,00 para o 1ª lugar, R$ 500,00 para o

2º lugar e R$ 250,00 para o 3º lugar.

5.8. Todo atleta que receber premiação deverá obrigatoriamente se apresentar no pódio

com camiseta.

5.9. Medalhas não retiradas não serão guardadas e não serão enviados pelo correio.

Caso o atleta não compareça à premiação, deverá solicitar a presença de um

representante no pódio.

6. DO USO DE ROUPAS DE BORRACHA

6.1. O uso de roupa de borracha/neoprene será permitido, observada a temperatura da

água:

● Obrigatório - caso a temperatura da água esteja abaixo de 17,9°C

● Opcional - caso a temperatura da água esteja entre 18°C e 23,9°C

● Proibido - caso a temperatura da água esteja acima de 24°C

6.1.1. A confirmação da condição para uso de roupa será definida pela

organização no dia que antecede a etapa especificamente.
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7. DAS PENALIZAÇÕES

7.1. Está passível de penalização o atleta que:

● Propositalmente empurrar ou dificultar a ação de outro nadador;

● Se utilizar de propulsores;

● Não cumprir integralmente o trajeto estabelecido;

● Atitudes anti-desportivas;

● Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de atletas,

dirigentes e quaisquer outros membros participante do evento.

7.2. Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

7.3. As penalidades podem ser desde advertências, acréscimos de tempo, trocas de

posição ou desclassificação.

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.1. O horário, o trajeto e as distâncias das provas poderão ser modificados em virtude

de condições de tempo e segurança, inclusive mudança de local para onde houver

melhor condição de realizar a prova.

8.2. A comissão organizadora pode determinar o cancelamento da prova, iniciada ou

não, por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos de força

maior.

8.2.1. Sendo suspensa a prova por qualquer um destes motivos esta será

considerada realizada e não será designada nova prova ou ressarcimento

de valores de inscrição.

8.3. Os kits eventualmente fornecidos pela organização serão somente destinados aos

atletas que comparecerem ao dia da prova, sendo que para retirá-lo será

necessário a apresentação de um documento com foto.

8.4. Todo atleta deve nadar com a touca fornecida pela organização do evento por

questão de controle e segurança. O participante que estiver sem a touca da prova

não será permitido entrar na área de largada.
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8.4.1. Será fornecida uma (01) touca do evento para o atleta usar durante toda a

temporada, sendo responsabilidade do atleta cuidar e levar sua touca para

a prova.

8.5. Qualquer atleta que cometer um ato de indisciplina ou que não seguir a

determinação de um membro da arbitragem de abandonar a prova e subir na

embarcação de resgate, estará suspenso pelas próximas duas (02) etapas do

Circuito. Caso não haja como cumprir a referida suspensão na temporada de

2019/2020 a punição se estenderá para a próxima temporada.

8.6. Será disponibilizado o serviço de guarda-volumes para os participantes, podendo

receber apenas um (01) volume por atleta, armazenados em um saco plástico e

lacrados na presença do atleta.

8.6.1. Poderá ser armazenado por atleta, exclusivamente, uma (01) camiseta,

uma (01) calça ou bermuda/short, um (01) par de calçados, chaves, um

(01) celular, um (01) documento, uma (01) blusa/casaco e uma (01)

toalha.

8.6.2. Os itens serão entregues apenas para o atleta mediante a identificação

entregue no momento da guarda do volume.

8.6.3. O guarda-volumes será desativado trinta (30) minutos após o término do

evento.

8.7. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o

motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que

porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação nos

eventos.

9. DA ORGANIZAÇÃO

9.1. O Circuito Ocean | Natação em Águas Abertas, bem como sua marca, é de

propriedade da PDA Esportes.
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9.2. A PDA Esportes é responsável por toda a organização e realização das etapas,

cobertura técnica, execução, logística e estrutura física, premiação, arbitragem,

elaboração do regulamento específico e homologação dos resultados das provas.

9.3. Eventual reclamação somente será aceita se dirigida diretamente ao árbitro geral se

referente as provas ou ao responsável pela organização se referente a logística.

9.4. Todo atleta deverá comparecer portando Carteira de Identidade ou qualquer outro

documento com foto que identifique sua idade e deverá ser imediatamente

apresentado quando solicitado.

9.5. Em ocorrendo alguma situação que não conste deste regulamento, esta será

resolvida em uma reunião a portas fechadas com um (01) representante da

organização e dois (03) atletas sorteados aleatoriamente, com exceção do(s)

atleta(s) envolvido(s) no incidente.

9.6. Fica autorizado o uso de imagem de todos os atletas participantes em todo e

qualquer material promocional e/ou institucional da PDA Esportes, bem como redes

sociais, sites e qualquer outro meio de comunicação.
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