Regulamento Etapa FABERJ de Aguas Abertas – 2021- 2022
1 – O circuito FABERJ de Águas Abertas tem por objetivo o desenvolvimento do esporte,
turismo e o intercâmbio sócio/esportivo/cultural, dando ênfase a conscientização e
preservação de nossas belezas naturais.
2 – As Travessias serão disputadas em 4 etapas, nos municípios de Rio das Ostras e
Búzios:
27 de novembro de 2021 – Rio das Ostras
Provas:
Travessinha – 100m
Mini Travessia – 1km
Travessia – 3km
Março de 2022 – Rio das Ostras
Provas:
Travessinha – 100m
Mini Travessia – 800m
Travessia – 2km
Junho de 2022 – Rio das Ostras
Provas:
Travessinha – 100m
Mini Travessia – 800m
Travessia – 2,5km
Dezembro de 2022 – Rio das Ostras
Provas:
Travessinha – 100m
Mini Travessia – 1,5km
Travessia – 5km
Observação: Datas e locais das provas sujeitos à alteração.
3 – O Município que organizar o evento, deverá dar apoio logístico através da Marinha
de Guerra (Capitania dos Portos), Polícia Militar e Municipal, Corpo de Bombeiros,
serviços médicos, inclusive, ambulância com UTI móvel; Colônia de Pesca, Equipe de
Resgate, Canoagem e Apoio Marítimo.
4 – A Consultoria técnica para a realização das diversas etapas e a oficialização das
mesmas que comporão as provas de Águas Abertas, serão de responsabilidade dos
organizadores/promotores, juntamente com a Faberj.
5 – Das provas: Em todas as etapas serão realizadas as provas Travessia e Mini
travessia. A travessinha, poderá compor a etapa, com objetivos de incentivar e estimular
a pratica em Águas Abertas.
6 – Da participação:
a) TRAVESSIA - poderão participar atletas, a partir da classe Infantil (13 anos de idade).
b) MINI TRAVESSIA - poderão participar atletas, a partir da classe mirim 1 (9 anos de
idade).
c) TRAVESSINHA - participantes de 06 anos em diante, o limite máximo será
estabelecido pela organização.
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7 – Na prova Travessia e Mini Travessia, nenhum nadador poderá ter “batedor”
individual, somente os apoios credenciados pela organização, sob pena de
desclassificação
8 – A Chegada será determinada pelo toque da mão no pórtico inflável (parte superior)
ou na areia conforme orientação da organização e confirmada pelo arbitro de chegada;
depois, todos seguirão em “fila indiana” a mesa de controle e não poderá haver
ultrapassagem.
9 - Liberado o uso de trajes de borracha (neoprene) para as categorias de 60 anos em
diante. Para as demais categorias, somente, se a temperatura da água estiver igual ou
inferior a 23º Graus Celsius.
Observação: Para a prova de mini travessia, em decorrência de ser uma prova incentivo,
o traje de borracha (neoprene) está liberado para todas categorias independente das
condições de temperatura da água.
10 – Serão premiados com troféu os 3 (três) primeiros colocados no geral, masculino e
feminino, nas provas de Travessia e Mini Travessia.
11 – Serão premiados com medalha os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria,
masculino e feminino.
12 – O Circuito de Águas Abertas, premiará os 3 (três) melhores nadadores feminino e
masculino, computando-se todas as provas do nadador, sendo obrigatória a
participação em, pelo menos, metade das provas, para fazer jus à premiação final.
13 – O atleta só poderá se inscrever em uma prova por etapa
14 – Todos os nadadores receberão medalha de participação em todas as etapas.
15 – Todos os participantes das travessias deverão obrigatoriamente, antes do evento,
entregar o termo de responsabilidade, que comprovem estar em condições físicas e
adequadas para a prova; isentando os responsáveis, promotores e patrocinadores do
evento de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer com o
nadador. Para menores de 18 (dezoito) anos, o documento acima referido deverá ser
assinado pelos pais ou responsável. Informar o número de CPF, Identidade (RG)
constando o órgão expedidor e data de expedição, para que possam ser cumpridas as
exigências da apólice de seguro.
16 – Os nadadores serão agrupados para efeito de recebimento de premiação, nas
seguintes classes e/ou categorias, obedecendo também aos sexos masculino e
feminino:
Classe
Sigla
Idade em 31/12/2021
MIRIM
Y
7
MIRIM 0
W
8
MIRIM 1
T
9
MIRIM 2
X
10
PETIZ
A
11 e 12
INFANTIL
B
13 e 14
JUVENIL
C
15 e 16
JUNIOR
D
17,18 e 19
SENIOR
E
20, 21, 22, 23 e 24
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MASTER 25+
MASTER 30+
MASTER 35+
MASTER 40+
MASTER 45+
MASTER 50+
MASTER 55+
MASTER 60+
MASTER 65+
MASTER 70+
MASTER 75+
MASTER 80+
MASTER 85+
PCD
PCD

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
MASCULINO
FEMININO

25, 26, 27, 28 e 29
30, 31, 32, 33 e 34
35, 36, 37, 38, e 39
40, 41, 42, 43 e 44
45, 46, 47, 48 e 49
50, 51, 52, 53 e 54
55, 56, 57, 58 e 59
60, 61, 62, 63 e 64
65, 66, 67, 68 e 69
70, 71, 72, 73 e 74
75, 76, 77, 78 e 79
80, 81, 82, 83 e 84
85 em diante
15 ATÉ 80 ANOS
15 ATÉ 80 ANOS

17 – Para fins de inscrição numa classe, prevalece a idade em 31/12/2021 para etapa
de 2021 e 31/12/2022 para as etapas de 2022.
18 – A pontuação obedecerá aos seguintes critérios, até o oitavo colocado:
Travessia Principal - 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6 e 4.
Mini Travessia - 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2.
19 – Observação: Na prova de incentivo (Travessinha), medalha de participação para
todos e sem classificação na Faixa Etária.
20 – A partir do 9º colocado, todo nadador que completar a prova, receberá 1 ponto.
21 – Na última etapa - 2022, as Provas Mini Travessia e Travessia, terão suas
pontuações dobradas.
22 – Ao término do campeonato, serão declarados campeões gerais - feminino e
masculino, os nadadores que conseguirem a maior soma de pontos, desde que tenham
participado de, no mínimo, metade das etapas (vide item 12). Os mesmos não serão
premiados nas suas respectivas classes, mas, permanece a pontuação; este critério
valerá, também, para todas as etapas.
23 – Serão premiados no final do Circuito, os três primeiros colocados de cada classe –
feminino e masculino, desde que tenham participado de, no mínimo, metade das etapas
(vide item 12), sendo computado o somatório das pontuações e bonificações de todas
as etapas participadas pelo atleta na prova.
24 – Agremiação - os pontos obtidos pelos atletas nas suas respectivas classes que
estejam cadastrados no clube/academia ou organização, serão computados para sua
agremiação, em todas as provas da etapa. As três primeiras agremiações receberão
troféus. Este critério valerá, também, para premiação da etapa.
Observação: Para composição do somatório do Ranking a etapa de 2021 irá desprezar
a pontuação obtida na etapa e dará a todos nadadores a pontuação inicial de 10 pontos.
25 – Nadador AVULSO é aquele que não tem uma agremiação definida; podendo,
durante o desenrolar do circuito definir uma, onde seus pontos serão considerados a
partir daí (para efeito de agremiação).
.

Regulamento Etapa FABERJ de Aguas Abertas – 2021- 2022
Observação: o atleta poderá mudar de clube/academia ou quaisquer agremiações
durante o campeonato e os pontos obtidos anteriormente, ficarão com a equipe pela
qual ele competiu.
26 – Serão premiados com troféus os três primeiros colocados no Geral, feminino e
masculino de cada travessia (etapa), não sendo premiados na sua respectiva faixa
etária, porém, mantendo a pontuação. Idem para as três primeiras Agremiações, que
somarem o maior número de pontos.
Observação: Os atletas PCD que fizerem a opção em nadar nesta categoria serão
premiados somente no geral a cada etapa, não sendo premiado na sua respectiva faixa
etária.
27 – Havendo empate na classificação geral ou em qualquer classe, após a conclusão
de todas as etapas, serão adotados os seguintes critérios para desempate:
computando-se todas as etapas realizadas. I - o atleta ou agremiação que participar do
maior número de etapas será o vencedor; II - maior número de 1º lugar; III - maior
número de 2º lugar; IV - maior número de 3º lugar; V - maior número de 4º lugar; VI maior número de 5º lugar; VII - maior número de 6º lugar; VIII - maior número de 7º
lugar; IX - o atleta mais velho; X - Após as nove situações acima, se permanecer
empatado, a premiação respectiva será dividida entre os atletas que estiverem
empatados.
28 – Tempo limite para o atleta completar a prova principal:
Para metragem igual ou superior a 4 Km será de 1h e 30 min. após a chegada do
primeiro atleta da categoria feminino.
Para as metragens inferiores a 4 Km, será de 1 hora após a chegada do primeiro atleta
da categoria feminino. Após o término do tempo limite o atleta será desqualificado e
retirado d’água.
29 – Para cada etapa, é de competência do Arbitro Geral, receber e julgar os protestos
dos técnicos e representantes legal. O prazo máximo para formalização do " protesto"
é de 30 minutos, após a divulgação oficial da prova. O Árbitro Geral dará um parecer ao
"protesto", após a formalização e pagamento de taxa respectiva de R$ 50,00 (cinquenta
reais). Se for negado pelo Árbitro Geral, será encaminhado com o seu parecer,
imediatamente à autoridade designada pela FABERJ.
30 – Qualquer Agremiação, que esteja participando da presente temporada, poderá
entrar com RECURSO(S), pertinentes a este regulamento, desde que seja feito
oficialmente, com antecedência mínima de 24 horas e assinado por seu (s)
representante (s) legal.
31 – A COMISSÃO que julgará os recursos será formada a qualquer momento que se
fizer necessário e será constituída por 03 (três) membros indicados pela comissão
organizadora.
32 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo "conselho técnico",
indicado pela comissão organizadora.
Rio das Ostras, Outubro/2021

