
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

                       XXI  JOGOS INTERCOLEGIAIS - 2012

PROGRAMAÇÃO DA NATAÇÃO
DATA: 19/05/2012
HORÁRIO: 08 horas
LOCAL: Colégio dos Jesuítas

PROVA NADO CATEGORIA SEXO
1ª 50 metros livres Infantil Feminino
2ª 50 metros livres Infantil Masculino
3ª 50 metros peito Infantil Feminino
4ª 50 metros peito Infantil Masculino
5ª 50 metros costas Infantil Feminino
6ª 50 metros costas Infantil Masculino
7ª 50 metros borboleta Infantil Feminino
8ª 50 metros borboleta Infantil Masculino
9ª 100 metros livres Infantil Feminino
10ª 100 metros livres Infantil Masculino
11ª 4 x 50 metros livres Infantil Feminino
12ª 4 x 50 metros livres Infantil Masculino
13ª 50 metros livres Juvenil Feminino
14ª 50 metros livres Juvenil Masculino
15ª 50 metros peito Juvenil Feminino
16ª 50 metros peito Juvenil Masculino
17ª 50 metros costas Juvenil Feminino
18ª 50 metros costas Juvenil Masculino
19ª 50 metros borboleta Juvenil Feminino
20ª 50 metros borboleta Juvenil Masculino
21ª 200 metros livres Juvenil Feminino
22ª 200 metros livres Juvenil Masculino
23ª 4 x 50 metros livres Juvenil Feminino
24ª 4 x 50 metros livres Juvenil Masculino

REGULAMENTO:
 Categorias de Idade:

- Módulo I - Infantil: nascidos em 1998, 1999 e 2000.
- Módulo II - Juvenil: nascidos em 1995, 1996 e 1997.
- Cada equipe poderá inscrever 02 (dois) nadadores por prova e 01 (uma) equipe no revezamento.
- Cada nadador poderá participar de 03 (três) provas individuais e do revezamento.

   - Se o número de concorrentes a uma prova exceder ao número de raias da piscina, haverá uma divisão por sorteio, em séries, 
fazendo-se a classificação final pelos tempos obtidos.

- Para efeito de classificação das equipes, os pontos serão computados em cada prova, de acordo com a seguinte escala:
1º lugar - 13 (treze) pontos
2º lugar - 08 (oito)  pontos
3º lugar - 05 (cinco) pontos
4º lugar - 03 (três) pontos
5º lugar - 02 (dois) pontos
6º lugar - 01 (um) ponto.

- Nas provas de revezamentos os pontos serão contados em dobro.
- Para efeito de classificação, o critério de desempate será o maior número de primeiros lugares obtidos na competição. 

Persistindo o empate, classificar-se-á a equipe que obtiver maior número de segundos lugares e, assim, sucessivamente.
- Somente serão realizadas as provas que contarem com no mínimo de 2 (dois) alunos-atletas ou 2 (duas) equipes.
- As escolas deverão confirmar em formulário próprio, a relação nominal dos alunos-atletas, por prova. Antes do início da 

competição. Após o recebimento não serão aceitas modificações. 
- E obrigatória a participação de um representante da Escola nos Congressos Técnicos de todas as modalidades, 

sendo eliminada a Escola que não se fizer representar.
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