
LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 

NOTA OFICIAL – TORNEIO de INVERNO de NATAÇÃO 2022 
 

1. DATA/ LOCAL/ HORÁRIO 

 
Data: 03 de julho de 2022, DOMINGO. 

 
Local: Piscina do Centro Olímpico – Rua Pedro de Toledo, nº 1.651 – Ibirapuera – São Paulo  
 

Horário: A partir das 07h.30min. (AQUECIMENTO) 
 

2. REGULAMENTO 

 
INSCRIÇÕES: 

 
As entidades terão direito de inscrever um número ilimitado de atletas para competirem nas provas apresentadas nesse regulamento. 
 

Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO REGULARMENTE em 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que estejam CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO, 
PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO, PÓS DOUTORADO durante o ANO CORRENTE.  

 
Será permitida a participação de EX ALUNOS FORMADOS no ano de 2020 e 2021. 
 

Artigo 1 – Durante as provas serão obedecidas às regras oficiais e demais resoluções adotadas pela Federação Internacional de 
Natação, ressalvando os dispostos nos demais artigos deste regulamento. 
  

Artigo 2 – A modalidade será disputada nas categorias feminina e masculina. 
  

Artigo 3 – Sobre as inscrições fica definido o seguinte: 
 
Parágrafo Primeiro – Deverão ser feitas pelo responsável da entidade. 
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Parágrafo Segundo – Deverão ser feitas em Súmula Oficial do Torneio anexo a esse regulamento. 
 

Parágrafo Terceiro – Deverão ser preenchidos os dados com letra legível. 
 
Parágrafo Quarto – Deverão ser enviadas com o comprovante de deposito bancário no valor total. 

 
Parágrafo Quinto – Os Atletas sem o melhor tempo serão balizados nas pontas. 
 

Parágrafo Sexto – Não serão aceitas inscrições após a data limite. 
 
Parágrafo Sétimo – Cada nadador poderá nadar quantas provas quiser individuais e mais revezamento misto absoluto. 

 
Parágrafo Oitavo – Cada entidade poderá inscrever até 02 equipes em cada revezamento misto absoluto. 

 
Parágrafo Nono – Os atletas do revezamento deverão estar inscritos nas provas individuais. 
 

Parágrafo Décimo – As fichas de revezamento misto absoluto serão entregues a partir do início do aquecimento. 
 
Artigo 4 – O sistema de disputa será o de final por tempo. 

 
Parágrafo Único – A formação das séries será feita através de um balizamento de acordo com os tempos fornecidos pelas entidades 
através da Súmula de inscrição, compondo as séries com os tempos em ordem decrescente (do maior para o menor). 

 
Artigo 5 – A contagem de pontos será 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, para as provas individuais, sendo contados em dobro para os 
revezamentos. 

 
Parágrafo Único – No caso de empate entre atletas, esses receberão os pontos referentes à colocação empatada e o atleta que estiver 
em posição imediatamente inferior a estes receberão os pontos referentes a sua colocação normal, como se não tivesse havido empate. 

 
Artigo 6 – Será considerada campeã geral do evento, a entidade que totalizar o maior número de pontos ao final do torneio. 
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Parágrafo Único – Em caso de empate entre entidades, prevalecerá aquela que obtiver o maior número de primeiros lugares, 
persistindo o empate, recorrerão às colocações subsequentes. 

 
Artigo 7 – Após a data limite não aceitaremos modificações.  
 

Artigo 8 – Depois de feitas às inscrições não haverá devolução do valor em nenhuma hipótese. 
 

Programa de Provas 

Prova 01 – 50mts. Borboleta Masculino 
Prova 02 – 50mts. Borboleta Feminino 

Prova 03 – 50mts. Livre Masculino 
Prova 04 – 50mts. Livre Feminino 

Prova 05 – 50mts. Peito Masculino 
Prova 06 – 50mts. Peito Feminino 

Prova 07 – 50mts. Costas Masculino 

Prova 08 – 50mts. Costas Feminino 
Prova 09 – 4 x 50mts. Revezamento Misto Absoluto 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
  

A LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA não se responsabilizará por eventuais acidentes que possam ocorrer com os atletas 
durante as competições, mas prestando sempre os primeiros socorros. 
 

Cada entidade, em concordando com os termos deste Regulamento deverá indicar um elemento para representá-la no dia do evento, 
que deverá estar devidamente credenciado com o cadastro junto a LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA para ter livre 
acesso a todas as dependências do local do evento. 

 
Previamente a realização dos torneios, poderá haver um Congresso Técnico, onde as entidades deverão fazer-se presentes na pessoa de 
um responsável, para eventuais esclarecimentos. 
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Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no Congresso. 
 
As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos em regulamento, serão analisados em Congresso Técnico e no dia do torneio pela 

comissão organizadora do evento. 
 
A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento. 

 

4. PROCEDIMENTOS para INSCRIÇÕES 

 
Todas as entidades ou atletas responsáveis pelas inscrições deverão efetuá-las o mais breve possível. 
 

As inscrições deverão ser enviadas na seguinte forma: 
 
Via Inscrição On-Line (SCANEADA). 

 
O CADASTRO dos PARTICIPANTES no SISTEMA de COMPETIÇÕES deverá ser providenciado de acordo com as normas de participação 
disponível no site da LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA (www.ligapaulista.com) junto com o comprovante de depósito. 

 
VALORES PARA PARTICIPAÇÕES NO EVENTO: 
 

ENTIDADES JÁ PARTICIPANTES EM 2022 
R$ 50,00 POR ATLETA + TAXA de CADASTRO R$ 10,00 POR ATLETA PARA UMA PROVA 

R$ 70,00 POR ATLETA + TAXA de CADASTRO R$ 10,00 POR ATLETA PARA QUANTAS PROVAS QUISER. 
 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES EM 2022 

R$ 70,00 POR ATLETA + TAXA de CADASTRO R$ 10,00 POR ATLETA PARA UMA PROVA 
R$ 90,00 POR ATLETA + TAXA de CADASTRO R$ 10,00 POR ATLETA PARA QUANTAS PROVAS QUISER. 
 

Dados de depósito da TAXA de INSCRIÇÃO: 
 
Os valores devem ser transferidos para a conta PagSeguro da Liga Esportiva Universitária Paulista. 

http://www.ligapaulista.com/
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Banco: 290 – PagSeguro Internet S.A. 
Agência: 0001 

Número da conta: 24942531-5 
Tipo: Conta de pagamento  
 

Se preferir pode fazer um Pix que é o número do celular / zap da Liga Esportiva Universitária Paulista (11) 9 4794-7778 
 
O envio da FICHA de INSCRIÇÃO deverá ser feito no e-mail ligapaulista@ligapaulista.com juntamente com o comprovante da TAXA de 

INSCRIÇÃO nos valores de participação por MODALIDADE e NAIPE para efetivação e comprovação da inscrição. 
 
Maiores informações: 

 
SEDE da LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 

Fone / ZAP: (11) 9 4794-7778 
Site: www.ligapaulista.com  
E-mail: ligapaulista@ligapaulista.com  

 

DIRETOR: Prof. Mauricio Nishioka – Tel.: (11) 9 5376-8867 – E-mail: mauricio@gaivotaseventos.com.br 
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