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REGULAMENTO GERAL  
CAPÍTULO 1 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO  

ART. 1º - A XIII COPA MG DE NATAÇÃO 2022 é uma competição do calendário oficial da MG 
Esportes, de acordo com o presente regulamento. 
 

ART. 2º - A XIII COPA MG DE NATAÇÃO 2022 será realizada em piscina de 25 ou 50 metros.  
 

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

ART. 3º - Poderá participar das disputas da XIII COPA MG DE NATAÇÃO 2022somente 
nadadores não federados.  
 

ART. 3.1 – É considerado FEDERADO o atleta que no decorrer da temporada 2022, ter 
competido, por alguma Federação. 
  

§ 1º  – Poderão participar desta competição, somente Equipes filiadas a MG ESPORTES de 
qualquer Estado. 
 

§ 2º  – A utilização de atletas de forma irregular acarretará a imediata eliminação do atleta.  
   

ART. 4º - As provas ocorrerão em finais diretas nas cinco fases regionais e na fase estadual.  
 

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

CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS  

ART. 6º- A XIII COPA MG DE NATAÇÃO 2022 tem como objetivo incentivar a base da Natação 
Mineira, revelar novos talentos e facilitar a participação das Equipes em todas as regionais. 
 

CAPÍTULO 3 – REGIONAIS PARTICIPANTES  

ART. 7º - Regionais participantes XIII COPA MG DE NATAÇÃO 2022: 
 

 Regional Alto Paranaíba; 
 Regional Central; 
 Regional Centro Oeste; 
 Regional Sudeste; 
 Regional Sul; 
 Regional Rio Doce; 
 Regional Triângulo. 

 
 A MG Esportes reserva-se no direito de alterar as datas e/ou locais dos eventos  de acordo 

com a disponibilidade dos clubes sedes. Toda alteração será previamente comunicada 
através do site. 
 

 A Equipe pode participar de qualquer fase em diferentes regionais, exceto o atleta, podendo 
nadar até 2 fases em regionais diferente valendo pontos para regional de origem. 
 

 Todas as despesas de Hospedagem e Alimentação dos Árbitros serão por conta da 
sede do evento. 
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CAPÍTULO 4 - CADASTROS 

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.  
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$ 
15,00. 
 
 

ART. 9 º - ATLETAS: 
 

Todas as Equipes que participarão do evento deverão cadastrar/renovar os Atletas antes da data 
de vencimento da inscrição. A taxa de cadastro inicial é de R$ 30,00 (trinta reais) e a taxa de 
renovação é de R$ 25,00 (vinte cinco reais) por Atleta.  
 

Para a realização do cadastro inicial é preciso:  
  

• Cópia de um documento de fé pública comprovando os dados do Atleta;  
• Uma foto digital inserida no sistema. 
 
 

CAPÍTULO 5 - INSCRIÇÕES 
 

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

PROCEDIMENTO 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 Pulo N’Água durante as 
fases regionais e na Fase Final R$ 32,00 (trinta e dois reais) por pulo N ’Água.  
As inscrições fora do prazo e no dia do evento terão o valor de R$ 100,00 (cem reais) por Pulo 
N’Água. 
 

A taxa de inscrição para cada revezamento é de R$ 48,00 (quarenta e oito 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. 
 

ART. 12º - Os Atletas sem registro na MG Esportes deverão fazê-lo antes das inscrições no 
evento através de uma entidade. (Conforme Art. 9º).  
 

§ ÚNICO - É OBRIGATÓRIA à inscrição da (s) Equipe (s) de Revezamento no ato da inscrição 
para o evento (inscrição on-line). 
 

ART. 13º - O Atleta só poderá ser inscrito por um Clube, Escola, Academia ou Associação, desde 
que filiados a MG ESPORTES.  
 

ART. 14º - Os Atletas no dia do evento deverão apresentar a carteira de identificação fornecida pela 
MG Esportes no ato da prova aos Cronometristas. Caso não a apresente, o Atleta irá nadar em 
OBSERVAÇÃO, ou seja, sem direito a premiação, pontuação e devolução da taxa de inscrição. 
 

ART. 15º - Não haverá substituição e inclusão na competição, salvo o artigo 11º. 
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CAPÍTULO 6 - TAXAS 
ART. 16º - Taxas do evento: 
 
 
 

Taxa filiação/Renovação entidades R$ 750,00 
Taxa de Nado Por Pulo N’Água R$ 25,00 
Taxa de Nado Por Pulo N’Água – FINAL R$ 32,00 
Taxa de Revezamento R$ 48,00 
Cadastro de Atletas R$ 30,00 
Renovação R$ 25,00 
Transferência R$ 150,00 
Inscrições fora do prazo por Pulo N´Água R$ 100,00 
2ª Via do Crachá/Carteira R$ 15,00 

 

 
 
 

 

 

CAPÍTULO 7 - CATEGORIAS 
ART. 17º - As categorias do evento serão:  
 
 

Categoria Nascido em:  Categoria Nascido em:  

Pré – Mirim 2014 a 2016  Infantil I 2009  

Mirim I 2013  Infantil II 2008  

Mirim II 2012  Juvenil 2006 e 2007  

Petiz I 2011  Júnior 2003 a 2005  

Petiz II 2010     
 

CAPÍTULO 8 - PROVAS  
 

 

PROGRAMA DE PROVAS  
 

I 
Pré-Mirim: 25 Livre, 25 Costas, 25 Peito e 25 Borboleta – 4x25 Livre. 

Mirim: 50 Livre, 25 Costas, 25 Borboleta e 25 Peito – 4x25 Livre. 

Petiz à Júnior: 50 Livre, 100 Costas, 50 Borboleta e 100 Peito – 4x50 Livre. 
 

II 
Pré-Mirim: 25 Livre, 50 Costas, 25 Peito e 25 Borboleta – 4x25 Medley. 

Mirim: 25 Livre, 50 Costas, 25 Borboleta e 50 Peito – 4x25 Medley. 

Petiz à Júnior: 100 Livre, 50 Costas, 50 Peito e 100 Medley – 4x50 Medley. 
 

III 
Pré-Mirim: 25 Livre, 25 Costas, 25 Borboleta e 50 Peito – 4x25 Livre. 

Mirim: 50 Livre, 25 Costas, 25 Peito e 50 Borboleta – 4x25 Livre. 

Petiz à Júnior: 100 Livre, 50 Costas, 100 Borboleta e 50 Peito – 4x50 Livre. 
 

IV 
Pré-Mirim: 25 Livre, 25 Costas, 25 Peito e 25 Borboleta – 4x25 Medley. 

Mirim: 25 Livre, 50 Costas, 50 Peito e 25 Borboleta – 4x25 Medley. 

Petiz à Júnior: 50 Livre, 100 Costas, 50 Peito e 100 Medley– 4x50 Medley. 
 

 

V 
Pré-Mirim: 50 Livre, 25 Costas, 25 Peito e 50 Borboleta – 4x25 Livre misto 

Mirim: 50 Livre, 50 Costas, 50 Peito e 100 Medley – 4x25 Livre misto. 

Petiz à Júnior: 200 Livre, 50 Costas, 100 Peito e 50 Borboleta – 4x50 Livre misto. 
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PROGRAMA DE PROVAS – FASE FINAL  
 

• PRÉ-MIRIM/MIRIM: 50 Livre, 50 Peito, 50 Costas, 25 Borboleta e 100 Livre – 
Revezamentos 4x50 Livre. 
 
• PETIZ à SÊNIOR: 50 Livre, 50 Peito, 50 Costas, 50 Borboleta, 100 Livre, 100 Costas, 100 
Peito, 100 Borboleta – Revezamentos 4x50 Livre.  
 
§ Único  - Regra: Durante as fases regionais, cada Atleta poderá nadar até três provas 
individuais mais um revezamento por categoria. 
Já na fase final, cada Atleta poderá nadar até quatro provas individuais mais revezamentos por 
categorias. 
 
ART. 18º - Para as provas de revezamento, não haverá limite de equipes por categorias. As 
categorias do revezamento são: 
    * PRÉ-MIRIM/MIRIM 
    * PETIZ  

* INFANTIL 
    * JUVENIL/JÚNIOR 
§ Único  - Os atletas para participarem das provas de revezamentos, deverão estar 
inscritos em pelo menos 1 (uma) prova individual. 
 
ART. 18º.1 – Em todos os revezamentos as equipes poderão subir os Atletas de categoria para a 
composição, desde que tenha pelo menos um Atleta da categoria oficial, o atleta não poderá 
nadar mais de 1 revezamento. 
 

ART. 19º - TEMPOS DE BALIZAMENTO: O sistema armazena o melhor tempo do Atleta (de 
acordo com a metragem da piscina – 25 ou 50 metros). Caso o atleta não tenha nadado a prova, o 
Professor terá a opção de colocar o tempo de balizamento no ato da inscrição on-line, não 
podendo ser inserido após a confirmação da inscrição. 
 

§ 1º Não nos responsabilizamos por tempos colocados errados e/ou não inseridos no ato da 
inscrição. O tempo de piscina de 25 metros não é o mesmo de piscina de 50 metros, não 
aceitaremos e-mail com os tempos de balizamento.  
 

§ 1º A MG Esportes está livre para rebalizar as provas do evento. Ou seja, pode juntar as provas 
independente da categoria/sexo dos Atletas. 
 

ART. 20º - Na prova, os Atletas deverão apresentar a carteira de identificação (fornecida pela 
MG). Caso o atleta não apresente a carteira, o mesmo nadará em observação, ou seja, avulso, 
sem direito a ressarcimento do valor pago da inscrição, premiação, pontuação e invalidando o 
resultado obtido pelo Atleta durante a prova ocorrida.  
 

ART. 21º - O Atleta que se transferir para outra Entidade levará somente os pontos individuais 
obtidos pela Entidade anterior. Para se transferir, o Atleta deverá preencher o Formulário de 
Transferência (está disponível em nosso portal), obter a assinatura de autorização de 
transferência da Entidade de origem e pagando a taxa de transferência no valor de R$ 150,00 
(cento cinquenta reais).  
 

CAPÍTULO 09 – PREMIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 
 

ART. 22º - 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 



       
 

 

 

 

XIII Copa Minas Gerais de 
Natação 2022 

 

 

 

 

 

 
              
 

5 

 

§ 1º A Pontuação do Trofeu Eficiência GERAL dos Atletas e da Equipe só é válida após a união 
dos resultados das REGIONAIS em cada fase realizada.  
 

§ 2º Após a união dos resultados de todas as regionais, o Atleta e a Equipe de Revezamento que 
bater o recorde da Copa Minas Gerais em piscina de 25 e/ou piscina de 50 metros, terão uma 
bonificação de cinco pontos. Esta bonificação será válida para o Troféu Eficiência. 
 

§ 3º A MG Esportes terá o prazo de até dois dias úteis para divulgar o resultado GERAL após o 
término da última regional participante. 
 

§ 4º Haverá Trofeu Eficiência Geral para as oito melhores Equipes.  
  

§ 5º Para a Equipe ou o Atleta ter direito ao Trofeu Eficiência Geral, os mesmos deverão 
participar no mínimo em quatro eventos. 
 

Trofeus Regionais  
A MG Esportes oferecerá as três primeiras equipes, Trofeus de acordo com a contagem de 

pontos das cinco fases regionais e a fase final Geral. 
 

§ 1º A Pontuação calculada na Regional vale apenas para o Trofeu da Regional. Esta pontuação 
será divulgada juntamente com o Resultado Geral em cada fase.  
 

§ 2º A equipe que competir fora da regional terá seus pontos adicionados a regional que 
pertence, e poderá nadar em outra regional 2 vezes durante o circuito. 
 

§ 3º Para a Equipe ter direito aos Trofeus citados acima, a mesma deverá pontuar no mínimo em 
quatro eventos. 
 

§ 4º Será declarada vencedora a Equipe que obtiver o maior número de pontos em cada fase e na 
final. Em caso de empate, será vencedora a Equipe que participou de mais fases, 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.  
 
 ART. 23º - Para os Atletas, a MG Esportes oferecerá: 
 
• Medalhas de OURO, PRATA e BRONZE classificados em 1°, 2° e 3° colocados por fase e por 
prova; 
• TROFEU EFICIÊNCIA GERAL para os três melhores Atletas por categoria de acordo com 
contagem de pontos.  
 

§ 1º Para o Atleta ter direito ao Trofeu citado acima, o mesmo deverá participar no 
mínimo em quatro eventos. 
 

§ 2º 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).  
 

ART. 24º - Os Trofeus citados acima serão entregues na FINAL. 
 

ART. 25º - Será obrigatória a presença do atleta na cerimônia de premiação quando chamado, 
devidamente uniformizado. 
ART. 26º - Em todos os eventos da MG Esportes poderão ser usados quaisquer 
vestimentas, inclusive trajes neoprene.  
 

ART. 27º - Todos os resultados das provas são fixados em local de fácil acesso ao público e 
também podem ser conferidos e obtidos através do site www.mgesportes.com.br.   
 
 

http://www.mgesportes.com.br/
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CAPÍTULO 10 - RESPONSABILIDADES 

ART. 28º - As entidades são responsáveis pela integridade físico-psicológica de seus respectivos 
Atletas inscritos no evento, declarando que os mesmos estão aptos ao esforço a que irão se 
submeter, isentando totalmente a MG Esportes por eventuais acidentes. 
 
ART. 29º - 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. 30º - Somente terá voto em alguma reunião, a entidade que tiver um responsável técnico 
devidamente com sua credencial. 
 
ART. 31º - Todo Stand de Vendas deverá ter a autorização da organização do evento, inclusive 
expositores. 
ART. 32º - A entrada dos atletas nas entidades promotoras dos eventos, será feita com a 
Carteira da MG Esportes, e cada atleta terá direito de levar somente 1 (um) 
acompanhante por atleta e o mesmo deverá entrar juntamente com o atleta. 
ART. 33º - Caso algum município tenha decretos municipais da Covid 19, com restrição a 
participação, no local ou fora, a MG Esportes fará a Tomada de Tempo e os resultados 
serão validados. 
 

CAPÍTULO 11 - CONGRESSO TÉCNICO E MEDIDAS DISCIPLINARES 

ART. 34º - 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. 35º - Os casos omissos serão resolvidos no Congresso, obedecendo-se sempre às Leis da 
FINA, exceto os casos disciplinares e administrativos, que serão julgados pela comissão 
organizadora. 
 

ART. 36º - Caso ocorra no evento alguma irregularidade, os envolvidos serão desclassificados. 
Se preciso, o resultado será retificado mesmo após a realização do evento. 

 

§ ÚNICO - O Atleta PRÉ-MIRIM e MIRIM que se beneficiar em uma prova não obedecendo 
às Regras de Natação em relação a outro Atleta, será declarado em OBSERVAÇÃO. Ou seja, 
sem direito à premiação, pontuação e/ou ressarcimento do valor da inscrição.  
 

CAPÍTULO 12 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART. 37º - A MG Esportes, poderá sempre que julgar necessário, alterar o presente Regulamento 
e atualizá-lo no site.  
 
ART. 38º As imagens dos atletas, individual ou coletiva, assim como dos treinadores, técnicos, 
arbitragem, demais dirigentes e equipes inscritas na XIII COPA MINAS GERAIS DE NATAÇÃO 
2022 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. 39º - Nas competições não será permitida a montagem de stand de vendas sem passar pela 
organização do evento. 

ART. 40º - Revogam-se as disposições em contrário. 


