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SELETIVA ESTADUAL GYMNASIADE 2022

REGULAMENTO ESPECÍFICO

NATAÇÃO

CAPÍTULO ÚNICO 

Da Competição 

Art. 1º – A Seletiva Estadual Gymnasiade 2022 na modalidade Natação será regida
pelas regras da Federação Internacional de Natação – FINA e o que dispuser neste
regulamento. 

Parágrafo único: A competição de natação será exclusiva para estudantes/atletas
nascidos nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Art. 2º – Cada estudante/atleta poderá participar de até 3 (três) provas individuais,
sendo o máximo de 2 provas individuais na mesma etapa.

Parágrafo único: Caso seja efetuada de forma incorreta a inscrição de um
estudante/atleta em mais de 03 (três) provas individuais, o(a) estudante/atleta será
cortado da 4ª (quarta) prova e demais, devendo seguir a ordem do programa de prova
para o corte. Caso seja inscrito em mais de 02 (duas) provas em uma mesma Etapa,
será cortado da 3ª (terceira) prova, seguindo a ordem do programa. 

Art. 3º – Provas Feminino e Masculino: 

Individual

Livre: 50, 100, 200 e
400m

Costas: 50, 100 e 200m

1

mailto:fsde.sergipe@gmail.com
http://www.fsde.com.br


FEDERAÇÃO SERGIPANA DE DESPORTOS ESCOLARES

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS ESCOLARES

E-mail: fsde.sergipe@gmail.com - www.fsde.com.br

Peito: 50, 100 e 200m

Borboleta: 50, 100 e 200m

Medley: 200 e 400m

Art. 4º – Programa de provas por etapa. 

I ETAPA: 100 Livre – 200 Medley – 200 Peito – 50 Costas – 200 Borboleta – 50
Peito – 400 Livre 

II ETAPA: - 50 Livre – 100 Costas – 50 Borboleta – 100 Peito – 200 Costas – 100
Borboleta – 200 Livre - 400 Medley 

Art. 5º – As Instituições de Ensino deverão encaminhar as inscrições no mapa de
inscrição próprio do evento, devendo inserir o tempo de balizamento no campo da
inscrição. Caso não insira, o(a) estudante/atleta será balizado sem tempo nas provas
selecionadas. 

Art. 6º – O balizamento, bem como as demais especificações técnicas serão
passadas na ocasião do Congresso Técnico de cada modalidade. 
Art. 7º – Serão contemplados para a Seletiva Nacional da Gymnasiade/ 2022 os 12
melhores índices técnicos entre os campeões por gênero, caso não haja o
preenchimento total das vagas, será utilizado o mesmo critério entre os segundo
colocados para o preenchimento das vagas remanescentes e assim sucessivamente
até o preenchimento de todas as vagas. 

Art. 8º – A Seletiva Nacional da Gymnasiade 2022 tem por finalidades, além de
incentivar a prática desportiva no meio estudantil e de proporcionar os benefícios
educacionais de cooperação, espírito de equipe, integração, disciplina,
responsabilidade e amizade, selecionar os atletas e equipes que representarão o Brasil
no 19o Gymnasiade 2022 na Normandia - França no período de 14 a 22 de maio.

Art. 9º – O critério de convocação dos alunos para etapa nacional será através dos 12
melhores índices técnicos entre os primeiros colocados, e se dessa forma não for
possível convocar os 12 atletas, será utilizado os melhores índices técnicos entre os
segundos colocados e assim sucessivamente até os selecionados, no masculino e
feminino.

Art. 10º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê
Organizador da Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022.
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