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1. F I N A L I D A D E S
1.1. A Federação Aquática de Santa Catarina (FASC) organiza anualmente o Circuito de
Maratonas Aquáticas de Santa Catarina com o objetivo de integrar os municípios catarinenses
e promover a atividade física no Estado.
1.2. A FASC detém os direitos de realização do Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa
Catarina.

2. D A T AS E I N F O R M A Ç Õ E S
Os eventos a seguir fazem parte do XVI Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina
2022.

2.2. 29ª Travessia Ilha de Porto Belo e 21º Troféu Jasmine de Natação
Data: 12 Mar 2022
Prazo de inscrição: 01 Mar 2022
Local: Praia de Porto Belo
Cidade: Porto Belo
Percurso: 1,5 km

2.3. 16ª Travessia Lago de Itá
Data: 02 Abr 2022
Prazo de inscrição: 21 Mar 2022
Local: Lago de Itá
Cidade: Itá
Percurso: 1,5 km
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2.4. 2ª Travessia Ponta das Andorinhas
Data: 23 Abr 2022
Prazo de inscrição: 11 Abr 2022
Local: Palhoça
Cidade: Palhoça
Percurso: 1,5 km

3. I N S C R I Ç Õ E S
3.1. As inscrições deverão ser feitas pelo site www.aquaticasc.com.br.
3.1.1. Para quem fizer a sua inscrição antecipada das 3 (três) provas até o dia 01 de
março de 2022, pagará o valor de R$ 315,00, ou seja, R$ 105,00 por prova.
3.1.2. Até 12 (doze) dias antes de cada prova (último prazo), será cobrado o valor de
R$ 140,00.
3.1.3. O pagamento será via boleto bancário com custo adicional de 5% em cima do valor
total (taxa de serviço do site).
3.1.4. Após o último prazo não será aceita nenhuma inscrição.
3.2. Cada prova terá um número limitado de vagas decidido pela FASC.
3.3. O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência ou não
comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra prova ou outro atleta.
3.4. Todos os participantes das maratonas deverão obrigatoriamente atestar durante a
inscrição que estão em condições físicas e técnicas adequadas para a prova e que isentam
os responsáveis, promotores e patrocinadores do evento de qualquer responsabilidade sobre
acidentes que possam ocorrer com o nadador. Para os menores de 18 (dezoito) anos, o
documento acima referido deverá ser atestado pelo pai ou responsável que informará o seu
CPF e Identidade (RG) na inscrição.

4. C A T E G O R I A S

REGULAMENTO

4

4.1. As categorias serão divididas da seguinte maneira:
11 a 13 anos
14 a 16 anos
17 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 mais
PPNE
4.2. Para fins de inscrição em uma classe, prevalecerá a idade em 31/12/2022, conforme
tabela acima e definições da FINA/CBDA.

5. P R O V A S
5.1. Os atletas inscritos terão obrigatoriamente que seguir as regras da FINA – FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DE NATAÇÃO, e o que dispuser este regulamento com relação às normas
e instruções determinadas sobre as provas pelo Árbitro Geral de cada etapa, sob risco de
penalização, que pode variar de uma advertência até a desclassificação do circuito.
5.1.1. O Árbitro Geral aplicará as penas previstas e publicadas nos regulamentos específicos
dos eventos, cabendo recursos destas punições, que serão julgadas por uma comissão
julgadora indicada pela FASC. Tais recursos deverão ser apresentados até 15 minutos após
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o anúncio oficial e público da penalidade imposta e deverão ser julgados no máximo em até
30 minutos do seu recebimento pela organização do evento.
5.2.2. É obrigatório o uso da touca na largada e do chip até ao final da prova, entregues
antes da largada pela organização.
5.3.3. É proibido o uso de roupas de borracha (apenas a permitida pela FINA, com a
relação publicada no site (www.aquaticasc.com.br) bem como de flutuadores e propulsores.
5.3.4. Em caso de desistência o atleta ou responsável deverá comunicar imediatamente a
organização.
5.3.5. Decorridos 90 minutos de prova as embarcações de apoio recolherão os participantes
que ainda estiverem na água.
5.3.6. Fica obrigatório o atleta contornar o percurso da prova estabelecido pela organização.
Na chegada o atleta deverá tocar no portal de chegada e caminhar pelo funil passando o
chip pela antena de captação. Entre o portal de chegada e a antena no funil respeitarem
suas colocações, pedimos a atenção de cada um para que cuide de sua posição.
5.3.7. Todos os atletas regularmente inscritos são considerados conhecedores do presente
regulamento.
5.3.8. O atleta é obrigado a entregar o chip para receber os kits de chegada.
5.3.9. O atleta que não entregar o chip será desclassificado.
5.3.10. A perda do chip implicará em reembolso de R$ 60,00 (sessenta reais) à
organização ao final do evento.

6. E N T R E G A DE K I T S
6.1. O local e horário de entrega dos kits serão divulgados, em seus respectivos eventos,
no site www.aquaticasc.com.br.

7. H O R Á R I O S D A S P R O V A S
9:00h: Masculino - 9:05h: Feminino
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7.1. Caso a organização por motivo de segurança resolva fazer apenas uma largada, essa
será sempre no horário do feminino.
7.2. A travessia de Itá será no sábado às 15:20h masculino e 15:25h feminino com as
premiações das etapas após as provas.
7.3. Lembramos que a premiação do circuito será entregue na Palhoça no dia 17/04/22.
Caso não compareçam mandar um representante para receber sua premiação.

8. P O N T U A Ç Ã O
8.1. A contagem de pontos será individual.
8.1.1. A pontuação para a classificação por categorias e sexo do circuito se dará seguindo
a tabela abaixo:
1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º Lugar

6º Lugar

7º Lugar

8º Lugar

9º Lugar

10º Lugar

20 pontos

16 pontos

14 pontos

12 pontos

10 pontos

8 pontos

6 pontos

4 pontos

2 pontos

1 ponto

8.1.2. A pontuação para a classificação geral por sexo do circuito se dará seguindo a tabela
acima, desprezando a pontuação por categoria.
8.1.3. Ao completar cada etapa o atleta receberá 5 pontos de bonificação.
8.1.4. O atleta que completar as 3 (três) provas receberá mais 15 pontos no somatório.
8.1.5. Para efeito de desempate para premiação serão obedecidos os seguintes critérios:

• 1. O maior número de 1ºs lugares, 2ºs, 3ºs, etc.;
• 2. Maior número de provas que participou;
• 3. Quem chegar à frente na última prova, penúltima, etc;
8.1.6. O atleta inscrito por um clube na primeira etapa deverá nadar pelo mesmo até o final
do circuito para participar da premiação final.

9. P R E M I A Ç Ã O DAS E T A P A S
9.1. Todo o atleta que completar cada prova receberá uma medalha de participação.
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9.1.1. Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados no geral masculino e feminino com
troféu.
9.1.2. Os 5 (cinco) primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas de ouro,
prata, bronze, 4º (quarto) e 5º (quinto) lugares.

10. P R E M I A Ç Ã O DO C I R C U I T O
10.1. Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados no geral masculino e feminino com
troféu e dinheiro (1º R$800,00 / 2º R$600,00 / 3º R$400,00).
10.2. Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas ouro, prata,
bronze e prêmio surpresa.
10.3. A premiação final será realizada após a última travessia do circuito.
10.4. Para participar da premiação final do circuito o atleta terá que realizar as 3 (três)
provas.
10.5. Serão premiadas no final do circuito as 3 (três) primeiras equipes no geral masculino
e feminino com troféu, somando todos os pontos dos atletas.

11. D I S P O S I Ç Õ E S F I N A I S
11.1. Os Kits oferecidos pela organização serão destinados aos atletas que comparecerem ao
dia da prova, sendo que para retirá-lo será necessário um documento com foto.
11.2. Os atletas que subirem ao pódio deverão estar usando a camiseta da etapa ou
uniforme de sua academia / clube.
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo comitê organizador da FASC.

ATENÇÃO
Mais informações de cada prova no site da Federação Aquática de Santa Catarina no
endereço: www.aquaticasc.com.br
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