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ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO  
ART. 1º - O Meeting Natação Masters 2020 é uma competição do calendário oficial da 
MG ESPORTES, de acordo com o presente regulamento. 
 

ART. 2º - O Meeting Natação Masters 2020 será realizado em piscina de 25 ou 50 
metros.  As sedes serão divulgadas através do portal www.mgesportes.com.br. 
 

§ ÚNICO – Os locais poderão sofrer alterações, e as mesmas serão comunicadas e 
atualizadas previamente no portal. 
 

ART. 3º - Poderá participar das disputas do Meeting Natação Masters 2020 Nadadores 
federados ou não. 
 

§ ÚNICO – Poderão participar desta competição, somente equipes filiadas a MG ESPORTES 
de qualquer Estado. 
  

ART. 4º - As provas ocorrerão em finais diretas, em cinco fases e a final.  
 

ART. 5º - A organização e realização do evento serão de responsabilidade da MG Esportes.  
 

OBJETIVOS  
ART. 6º- O Meeting Natação Masters 2020 tem como objetivo incentivar a Natação 
Brasileira, revelar novos talentos e facilitar a participação das equipes. Todos os Atletas a 
partir de 15 anos (completos ou não) estão convidados a participarem. 
 

DATAS, ETAPAS E LOCAIS   
ART. 7º - Sobre as etapas:  
 
 

• A MG Esportes reserva-se no direito de alterar as datas ou locais dos eventos, sem 
aviso prévio, de acordo com a disponibilidade dos clubes sedes. Toda alteração será 
previamente comunicada através do site, conforme Art. 2º. 
 

• A Equipe pode participar de qualquer fase em diferentes regionais. Já o Atleta pode 
participar de qualquer fase em qualquer regional – só não podendo repetir a fase. 
 

• Todas as despesas de hospedagem e alimentação dos Árbitros de Belo Horizonte da 
MG Esportes serão por conta da sede do evento. 

 

 

PROGRAMA DE PROVAS 
I 100 Costas, 50 Livre, 50 Peito, 50 Borboleta e 4x50 Livre. 
II 100 Peito, 50 Livre, 50 Costas, 50 Borboleta e 4x50 Medley. 
III 100 Livre, 50 Peito, 50 Costas, 50 Borboleta e 4x50 Livre Misto. 
IV 100 Borboleta, 50 Livre, 50 Peito, 50 Costas e 4x50 Medley Misto. 
V 100 Medley, 50 Livre, 50 Peito, 50 Borboleta e 4x50 Livre. 

FINAL 50 Livre, 50 Costas, 50 Peito e 50 Borboleta. 
 
Regra: Cada atleta poderá nadar até três provas individuais e um revezamento. 

 
ART. 8º - PROFESSORES: 
Todos os Professores deverão ser cadastrados e receberão após o cadastro uma senha de 
acesso que será usada no site da MG ESPORTES. Este acesso será utilizado para fazer 
inscrição em todos os eventos da MG ESPORTES e cadastro de Atletas, sendo da 
responsabilidade do Professor passar a senha para terceiros fazerem inscrição. 
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Todos os Professores cadastrados receberão um crachá e somente com este terá acesso ao 
Árbitro Geral e a mesa de controle durante a competição. 
Não será cobrada a primeira via deste crachá. Caso seja necessária a 2º via, o valor será de 
R$ 20,00. 
 

ART. 9 º - CADASTRO DE ATLETAS: 
Todas as Equipes que participarão do Meeting Natação Masters 2020, deverão cadastrar 
ou renovar seus Atletas no site da MG ESPORTES:  www.mgesportes.com.br, obrigatório 
inserir o retrato digital do atleta.  
 

INSCRIÇÕES 
ART. 10º - As inscrições somente poderão ser feitas através do modo ON-LINE. 
 

 INSCRIÇÃO ON-LINE: no acesso restrito do Professor, haverá uma aba para a inscrição. O 
sistema gera uma boleta de pagamento e a inscrição será concluída somente com a 
comprovação da boleta paga. 
 

ART. 11º - A taxa de inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por prova. A taxa de 
inscrição para cada revezamento é de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). 
 

§ 1º As inscrições não serão aceitas sem os respectivos pagamentos. 
 

§ 2º Todos os pagamentos deverão ser feitos através de Boleto Bancário. 
 

§ 3º Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição. 
 

§ 4º É OBRIGATÓRIA à inscrição da (s) Equipe (s) de Revezamento no ato da inscrição 
para o evento (inscrição on-line). Não serão aceitas inscrições de revezamento no dia do 
evento. 
 

§ 5º A taxa de inscrição fora do prazo não se aplica para as turmas de revezamento. 
 

ART. 12º - O Atleta só poderá ser inscrito por um clube, escola, academia ou associação 
desde que filiados a MG ESPORTES. 
 

TAXAS 
 

ART. 13º - Taxas do evento: 
 

Taxa filiação/renovação Entidades R$ 500,00 
Taxa de nado individual por prova R$ 25,00 

Taxa de revezamento R$ 44,00 
Transferência de Atletas R$ 150,00 

Inscrição taxa de nado individual 
fora do prazo por prova 

R$ 100,00 

2ª Via do Crachá R$ 20,00 
 

§ Não haverá inclusão de REVEZAMENTO por inscrição fora do prazo.  
 

 

CATEGORIAS 
 

ART. 14º - As categorias do evento serão: 
 

Individuais 

CATEGORIA ANO CATEGORIA ANO CATEGORIA ANO 
Categoria 15+ 2005 a 2001 Máster 45+ 1975 a 1971 Máster 75+ 1945 a 1941 

Máster 20+ 2000 a 1996 Máster 50+ 1970 a 1966 Máster 80+ 1940 a 1936 
Máster 25+ 1995 a 1991 Máster 55+ 1965 a 1961 Máster 85+ 1935 a 1931 
Máster 30+ 1990 a 1986 Máster 60+ 1960 a 1956 Máster 90+ 1930 abaixo 
Máster 35+ 1985 a 1981 Máster 65+ 1955 a 1951   

 Máster 40+ 1980 a 1976 Máster 70+ 1950 a 1946   
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§ 1º -  As categorias do revezamento serão as seguintes: 
 

60+, 80+; 100+; 120+; 160+; 200+; 240+; 280+ e 320+. 

 
§ 2º - A soma das idades para a composição do Revezamento é pelo o ano de nascimento de 
cada Atleta. As Equipes que não seguirem este protocolo, poderão ter os pontos anulados 
(mesmo após o evento ter ocorrido). 
 
§ 3º - Os Atletas 15+ poderão compor apenas as faixas de revezamento 60+ e 80+. Ou seja,  
não poderão compor outras faixas etárias. 
 
CLASSIFICAÇÃO  
 

ART. 15º - O Atleta que se transferir para outra Equipe, levará somente os pontos 
individuais. Isso será concluído após a autorização da Equipe de origem e pagando a taxa 
de transferência de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 

ART. 16º - A contagem de pontos será a seguinte:  
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 
Individual 35 30 25 20 18 16 14 12 9 7 6 5 4 3 2 1 
Revezamento 70 60 50 40 36 32 28 24 18 14 12 10 8 6 4 2 

 
ART. 17º - Será declarada vencedora a Equipe que obtiver o maior número de pontos em 
cada etapa. Em caso de empate, será vencedora a Equipe que participou de mais etapas. Se 
ainda assim persistir o empate, a entidade que obtiver o maior número de 1° lugares e 
assim sucessivamente com as demais colocações, até o desempate.  
 

§ 1º – Os pontos computados pelas Equipes e Atletas só poderão ser contatos após a 
junção das regionais participantes.   
A MG Esportes terá o prazo de até três dias úteis para divulgar o resultado GERAL após o 
término da última regional participante.  
 
§ 2º – Após a junção dos resultados de todas as regionais, o Atleta e a Equipe de 
Revezamento que bater o recorde da Meeting Natação Masters, terão uma bonificação de 
cinco pontos. Esta bonificação será válida para o Trofeu Eficiência, caso não haja o recorde 
da prova não haverá a bonificação. 
 
PREMIAÇÃO 
ART. 18º - A MG ESPORTES oferecerá Trofeu às Equipes classificadas em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 
lugares gerais. Medalhas de OURO, PRATA e BRONZE para os nadadores classificados em 
1°, 2° e 3° lugares por etapa e por prova.   
 
Trofeu Eficiência para os três primeiros Atletas por categoria, de acordo com contagem de 
pontos de todas as etapas. Em caso de empate, será vencedor o atleta que participou de 
mais etapas, se persistir o empate o atleta que obtiver o maior número de 1° lugares e 
assim sucessivamente com as demais colocações, até o desempate. Se após esta 
conferência ainda persistir o empate, será declarado vencedor (a) o (a) Atleta mais 
velho(a).  
SOMENTE RECEBERÁ A PREMIAÇÃO EFICIÊNCIA O ATLETA E/OU EQUIPE QUE 
PARTICIPAREM DE NO MÍNIMO QUATRO EVENTOS. 
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ART. 19º - As premiações acima serão entregues as Equipes e Atletas na fase final do 
evento. 
 

ART. 20º - Será obrigatória a presença do Atleta na cerimônia de premiação quando 
chamado, devidamente uniformizado. 
 

RESPONSABILIDADE  
 

ART. 21º - As Equipes são responsáveis pela integridade física/psicológica de seus 
respectivos Atletas inscritos no evento, declarando que os mesmos estão aptos ao esforço 
que irão se submeter, isentando totalmente a MG Esportes por eventuais acidentes. 
 

ART. 22º - A MG Esportes poderá, sempre que julgar necessário, reunir os Professores no 
Congresso Técnico antes do início da competição. Os representantes das Equipes serão 
convocados para eventuais alterações. O representante que não comparecer não poderá se 
manifestar posteriormente ao congresso. 
 

ART. 23º - Toda paralização no evento, seja por fenômeno natural ou outros, o Árbitro 
Geral deverá aguardar 1h30min (uma hora e trinta minutos), após isso será cancelado o 
evento e tomada às decisões administrativas no primeiro dia útil ao evento, respeitando 
sempre a integridade física dos participantes e as normas estatutárias dos locais dos 
eventos. 
 

ART. 24º - Somente terá voto em alguma reunião, a entidade que tiver um responsável 
técnico devidamente com sua credencial. 
      

ART 25º - É permitido o uso de quaisquer trajes de Natação nos eventos da MG Esportes – 
podendo usar roupas de Neoprene. 
 

PROVAS 
 

ART. 26º - O balizamento será montado de acordo com o tempo de balizamento de cada 
Atleta. O Professor insere o tempo de balizamento no ato da inscrição, não podendo ser 
inserido após a confirmação da inscrição. 
 

§ ÚNICO – A MG Esportes está livre para rebalizar as provas do evento. Ou seja, pode 
juntar as provas independente da categoria/sexo dos Atletas. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
ART. 27º - A MG Esportes poderá, sempre que julgar necessário, alterar o presente 
Regulamento - sem aviso prévio. 
 

ART. 28º As imagens dos atletas, individual ou coletiva, assim como dos treinadores, 
técnicos, arbitragem, demais dirigentes e equipes inscritas no Meeting Natação Masters 
2020 obtidas durante a realização das competições, poderão ser utilizadas pela MG 
Esportes a título de divulgação, sem fins comerciais, em sites, revistas, jornais ou livros, 
programas de TV, folders etc. 
 

ART. 29º - Nas competições não será permitida a montagem de stand de vendas sem 
passar pela organização do evento. 

ART. 30º - Revogam-se as disposições em contrário. 


