
FESTIVAL DE NATAÇÃO MASTER 2022  

APCEF/MG  

 

 

REGULAMENTO GERAL 

 
 

1 - DO EVENTO E REALIZAÇÃO 
 

O FESTIVAL APCEF/MG DE NATAÇÃO MASTER 2022 é um torneio com fins motivacionais, aberto a todos 

os associados e com a presença de equipes convidadas pela Associação. A competição também servirá 

como seletiva entre os empregados Caixa da ativa e aposentados para a segunda fase dos Jogos Fenae 

2022, que será realizada em novembro na cidade de Curitiba (PR), além da busca individual de cada atleta 

para melhorar suas próprias marcas. É um evento que busca incentivar a prática esportiva e promover 

saúde e qualidade de vida. As provas serão realizadas no dia 13 de agosto de 2022 (sábado), a partir das 

15h, na piscina semiolÍmpica de 25m da Sede Social em Belo Horizonte, regidas pelas regras oficiais da 

FINA e de acordo com o presente regulamento. 

 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar do FESTIVAL APCEF/MG DE NATAÇÃO MASTER 2022 nadadores master  acima de vinte 

(20) anos, divididos em suas respectivas categorias (que fazem parte do quadro dos Jogos Fenae): 20 - 29, 

30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69 

 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

◾ As inscrições deverão ser realizadas na aréa do usuário (acesso pelo site www.apcefmg.org.br ou App) 

até a data limite de 05 agosto de 2022; 

◾ Cada atleta poderá nadar o limite de provas estabelecido para cada categoria, de acordo com o 

sistema de inscrições; 

◾ Todas as provas serão realizadas nas categorias citadas no item 2; 

◾ Os atletas serão balizados por sorteio; 

◾ O atleta que não estiver inscrito na prova não poderá participar do evento; 

◾ De forma alguma serão realizadas inclusões ou modificações no momento da competição; 

◾ A taxa de inscrição será de R$ 25,00 por atleta.  

 

 

 

http://www.apcefmg.org.br/
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4 - DAS ETAPAS, HORÁRIOS E CATEGORIAS: 
 
Esta competição será realizada em etapa única no dia 13 de agosto de 2022 (sábado), a partir das 15h, na 

piscina semiolÍmpica de 25m da Sede Social em Belo Horizonte.

 

ETAPA CATEGORIAS DATA / HORÁRIO 

PRIMEIRA 50m livre 

50m costas 

50m peito 

50m borboleta 

Revezamento 4x50m 

livre – masculino 

Revezamento 4x50m 

livre - feminino 

13/08 

15:00 Início do 

aquecimento 

   

 
 
5 - DA PREMIAÇÃO 

 

◾ Haverão medalhas somente para os três primeiros colocados em cada categoria; 

◾ Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos em comum acordo com a comissão 

organizadora do evento e os técnicos das entidades participantes. 
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