35o OPEN e MASTER de NATAÇÃO – 03/07/2022
Local: Piscina Municipal de Caieiras
Rua Portugal, 300 - Centro, Caieiras - SP, 07700-660

Medalhas em 3D para todos os inscritos.

Regulamento – OPEN e Master de natação.
1o – O 35o OPEN e MASTER de Natação será realizado no dia 03 de Julho de 2022, aquecimento às
07h30 e início das provas às 08h30 - Piscina Municipal de Caieiras Rua Portugal, 300 - Centro, Caieiras SP, 07700-660.

2o – O 35o OPEN e MASTER de Natação serão disputados em categorias:
3o – O 35o OPEN e MASTER de Natação será realizado em 1 (uma) etapa.
4o – Cada nadador poderá nadar 5 provas durante a competição.
5o – Serão ofertados medalhas de participação a todos os nadadores e medalhas diferenciados aos 3 (três)
primeiros classificados de cada categoria masculino e feminino e troféus para as 3 melhores equipes.
6º – As inscrições deverão ser realizados no site: www.gaivotaseventos.com.br. O comprovante
de deposito deverá ser enviados por email: inscricao@gaivotaseventos.com.br, até dia 24 de junho de 2022,
com a súmula devidamente preenchida com os seguintes dados: nome completo, ano de nascimento, estilo e
se tiver o tempo das provas, de seguinte modo:
Exemplo

Nome completo
Nadador 1
Nadador 2

Ano
1990
1986

Estilos
Crawl
Costas
Peito
Borboleta
X 00:00:00 X 00:00:00 X 00:00:00 X 00:00:00
X 00:00:00
X Sem

7o – Aproveite a promoção, do 1º lote:
1º lote com desconto: Inscrições realizadas até o dia 17 de Junho (6ª feira):
R$ 85,00 a primeira prova e R$18,00 por prova adicional;
R$ 80,00 a equipe de revezamento (somente atletas inscritos nas categorias)
2º lote com desconto Do dia 18 de Junho de 2022 até o dia 24 de junho de 2022 (6ª feira, data limite)
R$ 93,00 a primeira prova e R$ 18,00 por prova adicional;
R$ 80,00 a equipe de revezamento (somente atletas inscritos nas categorias)
Após essa data será cobrado o valor normal das inscrições R$ 170,00 a primeira prova e R$ 20,00
cada prova adicional.
O depósito bancário deve ser feito em:
Caixa Econômica. Ag 1609. Cc 2258-4. Chave p PIX – CNPJ 07.093.485/0001-54. Margareth e Ruth Eventos
Esportivos (Gaivotas Eventos).

Após a data limite, 24 de junho, não aceitaremos modificações e ou devolução de pagamentos.
A súmula, o programa de provas e outras informações pelo e-mail inscricao@gaivotaseventos.com.br
ou WhatsApp 11 – 99.289.4717 - Margareth
As inscrições dos atletas que chegarem após o dia 17 de junho de 2022, ficarão sujeitas à disponibilidade de
medalhas de participação no dia da competição, o atleta que não receber o medalha de participação, deverá
retirar na Rua Loefgreen, 929 – Vila Mariana, tres semana após a competição, premiação exclusiva do
evento.
Na certeza de contarmos com a participação de seus nadadores, aproveitamos a oportunidade para reiterar
nossos votos de estima e consideração.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES AQUATICOS
Rua Loefgreen, 929 – São Paulo – Vila Mariana – CEP: 04040-030
Fone-Fax: (0xx11) 5575.4958 – Email: contato@gaivotaseventos.com.br

35o OPEN e MASTER de NATAÇÃO – 03/07/2022
Local: Piscina Municipal de Caieiras
Rua Portugal, 300 - Centro, Caieiras - SP, 07700-660

Observação:













Para cálculo de idade, será considerada a idade que o nadador tiver em 31 de dezembro deste ano. ( Ex: Hoje
tenho 12 anos, porém no dia 31 de dezembro terei 13 anos. Pertenço, então a categoria 13+).
Nas categorias de base (Iniciantes a 17+) há categorias q. não existem provas. Srs técnicos atentem a isso.
Prova de Crawl – nadarão todas as categorias, masculino e feminino, do Iniciante à categ. 65+ .
Provas de Costas e de Peito – a partir de 7 anos a 17+, masc e fem, premiação será por categorias de idade.
A partir de 19 anos: Master masc.- a premiação será por categorias de idade. Para máster fem – prova
absoluta.
Prova de Borboleta – A partir de 13 anos a 17+, masc e fem, premiação será por categorias de idade. A
partir de 19 anos: Master masc - a premiação será por categorias de idade. Para master fem – prova absoluta.
Para as Masters Feminino ( a partir de 19 anos) – somente prova de crawl, a premiação se fará por divisão
de categorias por idade. As demais provas, não haverá divisão por idades, será – Prova Absoluta.
Naquelas categorias que não tem prova, o atleta que mesmo assim quiser participar poderá fazê-lo, porém,
pertencendo a categoria acima.
Revezamento Misto – A equipe deverá ter um feminino obrigatoriamente. E todos os participantes da equipe
deverão estar inscritos em alguma outra prova do dia.
Não serão aceitos filmagens, fotos e cronometragem que não sejam da própria organização do evento.
As inscrições só serão validadas mediante a comprovação de pagamento que deverá ser enviado junto
com as mesmas.
O pré balizamento será divulgado no dia 30/06 (quinta feira).
Cat. Pitoco, prova de 25m, somente estilo Livre.
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