NATAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA COMPETIÇÃO

1- LOCAL DE COMPETIÇÃO
•

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

Rua Amborés nº145; Cidade Vargas – São Paulo/SP - Ponto de referência: Rodovia Imigrantes,
km 11,5.

2- ALIMENTAÇÃO
A alimentação será garantida aos participantes devidamente inscritos e será realizada no local de
evento.
3- PROGRAMAÇÃO
•

Congresso Técnico

O congresso técnico acontecerá no dia e local do evento, com início às 8:30hs. Durante o Congresso
serão vistoriados os tappers e implementos de saída a serem utilizados pelos atletas.
Todas as equipes participantes terão direito a representatividade no congresso técnico, voz e voto com
no máximo um técnico ou chefe da delegação.
Durante o Congresso não serão aceitas qualquer alteração nas provas em que o atleta foi inscrito, com
exceção dos casos de apresentação de atestado médico, comprovando que o atleta está impossibilitado de
participar da competição. A não participação do atleta nas provas confirmadas durante a inscrição acarretará
em desclassificação automática para as Etapas futuras.
O Start List será divulgado no site da FPDC dois dias antes da competição. Caso ocorra algum
problema com as inscrições, o responsável pelo clube deverá entrar em contato com a Organização do Evento.

•

Competições

➢ 07/04/2018 – Sábado:
o Manhã:
Aquecimento: 9hs às 9:50hs
Início da Competição: 10hs
Previsão de Término: 12hs
o Tarde:
Aquecimento: 13:30hs às 14:20hs
Início da Competição: 14:30hs
Previsão de Término: 16:30hs

4- AQUECIMENTO
Durante a competição, os atletas poderão utilizar a piscina de 25m para aquecimento e soltura.
5- CÂMARA DE CHAMADA
Os atletas deverão se apresentar na câmara de chamada com, no mínimo, 6 provas/séries de
antecedência ou 15 minutos. Caso o atleta não esteja presente no local no momento de sua chamada para a
prova, este estará desclassificado.
A apresentação de um documento com foto é obrigatória na câmara de chamada.
6- PREMIAÇÃO
Será realizada com a maior brevidade ao término das provas. Para tal o atleta deve se apresentar, assim
que chamado, no local de premiação. Caso este não possa comparecer, a equipe pode enviar um representante.
Caso o atleta (ou representante) não compareça quando solicitado, a premiação será realizada de qualquer
forma.
Devido ao número de atletas, as provas poderão ter seu horário de início alterado podendo adiantar ou
atrasar. Dessa forma pedimos que todos participantes fiquem atentos aos avisos do sistema de som.

