


 Para este evento seguiremos com uma inovação, para que cada atleta, técnico 
e público presente se sinta em um evento como as Olimpíadas e os Mundiais 

de Natação, as provas de 50m nado crawl serão divididos em 
classificatórias e finais !! 
 Camiseta exclusiva alusiva ao evento para todos os participantes !!  
Local: Piscina do Ibirapuera 
Dia 26 de Agosto de 2018 
Aquecimento :7h30 
Valor  das inscrições até 27/07/2018 
R$76,00 Primeira prova e R$18,00 por 
prova adicional.  



Data e Local 
 A competição será realizada no dia  26 de Agosto de 2018 

(domingo) na piscina do Conjunto Desportivo Constâncio 
Vaz Guimarães a “Piscina do Ibirapuera” 
Rua Manoel da Nóbrega nº1.111 - Ibirapuera. 
 
Aquecimento :7h30  Previsão de início: 8h15 
Início: 8h30 
 
• O 10º Super 50 tem o intuito de promover a natação 
amadora no Estado de São Paulo 
•Nesta 10ª Edição os Tempos dos Campeões serão 
comparados aos Records das edições anteriores . 
•Os Recordistas ganharão um Boné alusiva ao evento 
(Boné Recordista) 
 



Regulamento 
  

• Para este evento seguiremos com uma inovação, para que cada atleta, técnico e público 
presente se sinta em um evento como as Olimpíadas e os Mundiais de Natação, as provas de 
50m nado crawl serão divididos em classificatórias e finais. 
•Para as categorias que tiver mais de 6 a 9 atletas inscritos (dependendo da piscina), haverá a 
fase classificatória onde serão classificados de 6 a 9 melhores tempos, estes disputarão as 
provas finais e os três primeiros colocados serão premiados. 
• As demais provas seguirão com classificação simples (não haverá finais). 
• Todas as provas do programa serão disputadas em séries balizadas de acordo com os tempos 
fornecidos nas inscrições dos atletas. Se o atleta não tiver tempo fornecido será balizado nas séries por 
ordem de inscrição.  
• Por ocasião da partida, o nadador que não estiver em sua baliza será eliminado desta prova, já que é 
de responsabilidade do nadador sua apresentação para a mesma. O nadador deverá estar presente ao 
local de balizamento com antecedência e estar atento às chamadas das provas.  
• Cada nadador poderá participar de no máximo 4 (quatro) provas individuais. 
• Data limite para encerramento das inscrições  17 de Agosto de 2018 (Sexta feira). 
• Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas de Ouro, Prata e 
Bronze.  
 
 
 
 
 
 



Categorias 
 Iniciante – nascidos entre 2011 – 2010 (7 a 8 anos)  

9+    nascidos entre 2009 – 2008  (9 a 10 anos) 
11+    nascidos entre 2007 – 2006 (11 a 12 anos) 
13+   nascidos entre 2005 – 2004 (13 a 14 anos) 
15+   nascidos entre 2003 – 2002 (15 a 16 anos) 
17+   nascidos entre 2001 – 2000 (17 a 18 anos) 
19+   nascidos entre 1999 – 1994 (19 a 24 anos) 
25+   nascidos entre 1993 – 1989 (25 a 29 anos) 
30+   nascidos entre 1988 – 1984 (30 a 34 anos) 
35+   nascidos entre 1983 – 1979 (35 a 39 anos) 
40+  nascidos entre 1978 – 1974 (40 a 44 anos) 
45+   nascidos entre 1973 – 1969 (45 a 49 anos) 
50+   nascidos entre 1968 – 1964 (50 a 54 anos) 
55+   nascidos entre 1963 – 1959 (55 a 59 anos) 
60+ nascidos entre  1958 – 1954 (60 a 64 anos) 
65+  nascido entre   1953 – 1949 (65 a 69 anos) 
70 em diante , nascidos a partir de 1948 
•Para cálculo de idade, será considerada a idade q. o nadador tiver em 31 de dezembro deste ano. (Ex:  
Hoje tenho 12 anos, porém no dia 31 de dezembro deste ano terei 13 anos. Sou então cat. 13+). 

Para os Master Feminino (a partir de 19 anos) – somente provas de Crawl será classificada em  
categorias de idade, demais provas (costas, peito e borboleta) serão provas absolutas. 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
   
 



Programa de Provas 
 50 BORBOLETA

Todas as categorias (masc/fem)

ELIMINATÓRIAS 50 LIVRE

Todas as categorias (masc/fem)

PREMIAÇÃO - Borboleta (categorias)

50 PEITO

Todas as categorias (masc/fem)

PREMIAÇÃO  - 50 Peito (Categorias)

FINAIS 50 LIVRE

Todas as categorias (masc/fem)

PREMIAÇÃO - 50 Livre (Categorias)

50 COSTAS

Todas as categorias (masc/fem)

PREMIAÇÃO - 50 Costas (categorias)

GRANDE FINAL SUPER 50

Todas as categorias (masc/fem)

PREMIAÇÃO ABSOLUTA SUPER 50

PREMIAÇÃO - Por Equipe



Inscrições 
 • As inscrições poderão ser realizados através do site www.gaivotaseventos.com.br  e ou enviados por e-

mail  juntamente com o comprovante de depósito para  inscricao@gaivotaseventos.com.br, até dia 17 
de Agosto de 2018 (Sexta feira) quando será encerrado as inscrições, com a súmula devidamente 
preenchida com os seguintes dados: nome completo, ano de nascimento, estilo e se tiver,o tempo nas 
provas, da seguinte maneira: 
 
 
 
 
– Os valores das inscrições por prova: Aproveite este desconto fazendo as inscrições antecipadas, 
até o dia 29 de Junho de 2018 (Sexta Feira) às 17h, impreterivelmente: 
 R$ 69,00 a primeira prova e R$15,00 cada prova adicional. 
Do dia 30 de Junho até o dia 27 de julho o valor  será de R$76,00 a primeira prova e R$ 18,00 cada prova 
adicional . Após o dia 28 de Julho até o dia 17 de Agosto o valor é R$83,00 a primeira prova e R$18,00 
cada prova adicional. Não serão aceitas inscrições após dia 17 de Agosto de 2018 .  
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