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Local Data Inscrições Individuais Aquecimento Inicio 
Nosso Clube Limeira 21/05/2022 De 07/05/2022 a 17/05/2022 7h30 as 8h45 09h 

1. Com intuito de fomentar e incentivar a prática da natação, o Nosso Clube Limeira realizará a 9ª COPA NOSSO CLUBE LIMEIRA DE 
NATAÇÃO MASTER – TROFÉU MARIA TEREZINHA COGHI, aberto somente a atletas, na faixa etária superior ou igual a 20 anos 
de idade na PISCINA COBERTA E AQUECIDA de 08 RAIAS, localizada no endereço: Av Ana Carolina de Barros Levy, 325 Vila 
Paraíso -  Limeira – SP – CEP 13480-755; 

2. INSCRIÇÕES EXCLUSIVAMENTE ONLINE    www.resultadoonline.com/inscricaoonline/login.php 
2.1. Equipes novas ou atletas em alteração de equipe: comunique profmarcusricardo@gmail.com  WhatsApp (19) 98842-5080 
2.2. Comprovante da relação de inscritos é gerada pelo sistema, confira e faça a impressão em formato PDF.  Envie para os 

emails: profmarcusricardo@gmail.com com cópia:  financeiro@nossoclube.com.br – A/C Sra Eloísa; 
3. Data Inscrição: A faixa de data para envio das inscrições compreende entre 07/05/2022 até 17/05/2022; 
4. Todos/as Equipes/Atletas deverão atualizar o banco de dados daqueles que serão inscritos/as com informações do CPF; 
5. As categorias individuais são definidas por faixa etária: A:20+ / B:25+ / C:30+ / D:35+ / E:40+ / F:45+ /G:50+ / H:55+ / I:60+ / 

J:65+ / K:70+ / L:75+ / M:80+ / N:85+ / O:90+ / P:95+; 
6. Valores: Para as provas individuais o valor é de  R$ 26,00 (vinte e seis reais) por prova, mais R$ 7,00 (sete reais) por inscrição de 

atleta. Para os  revezamentos o valor é de R$ 40,00 (quarenta reais) por inscrição; 
7. Cada atleta da divisão principal poderá participar, no máximo, de 3(três) provas individuais, além do revezamento de 4x50m. 

Para atletas da divisão principiantes é  limitado até 2(duas) provas mais o revezamento (que pode ser 4x50m OU 4x25m); 
8. DADOS PARA DEPÓSITO: O pagamento poderá ser realizado no dia do evento em dinheiro.  Entretanto, caso preferira depósito 

antecipado os dados são: Favorecido: Nosso Clube Limeira – Banco Santander(033) Agência: 0013: Conta Corrente: 50.000031-5 CNPJ: 
51.487.692/0001-85 (CNPJ é a Chave Pix no Banco Sicredi), Dúvidas: 19-3404-8462 – Eloísa ou cel/whatts. 19-99155-1332 – Warley 
8.1. Envie comprovante de depósito/pix mencionando Equipe e Atleta para financeiro@nossoclube.com.br – A/C Sra Eloísa; 

9. PRINCIPIANTE: Para o circuito de 2022, caso desejar, o atleta poderá participar na divisão principiantes apenas em provas 
individuais de 25m, respeitada a RELAÇÃO DE PROIBIDADE (verifique no www.resultadoonline.com), sob pena de 
desclassificação; 
9.1. Atleta principiante pode participar de revezamento de 50m desde que não participe do revezamento principiante; 

10. AS INSCRIÇÕES DE REVEZAMENTOS deverão ser preenchidas exclusivamente no sistema www.resultadoonline.com, SOMENTE 
entre os dias 18.05.2022 (após divulgação do balizamento) a 20.05.2022 (até as 14h00); 

1. As categorias de revezamento serão: S: 80+ / T:100+/ U:120+/ V:160+/ X:200+/ W:240+/ Y:280+ / Z:320+ /ZA: 360+; 
2. Nos Revezamentos é vedado repetição de nadador no mesmo revezamento ou em outro diferente da mesma prova. Cada 

clube, academia ou instituição poderá inscrever até 4(quatro) equipes para cada categoria. É obrigatório que os(as) atletas 
estejam inscritos em pelo menos uma prova individual.  

3. O revezamento com algum atleta categoria 20+ deverá ser inscrito como 80+; 
4. O time de revezamento deverá possuir pelo menos um participante inscrito pela equipe, sob pena de desclassificação; 
5. Alteração de atletas de revezamento, somente em razão de ausência de atleta, poderá ser realizado até o final da prova 4, 

mantendo a mesma categoria do revezamento inscrito, sob pena de desclassificação; 
6. Para todos os efeitos, a idade a ser considerada será aquela que o (a) atleta contar em 31/12/2022; 
7. Premiação: Todos os nadadores nas provas individuais ou revezamentos que forem classificados até o 3° lugar, serão premiados 

com medalhas. As 3 primeiras agremiações – Principal: masculino e feminino; Principiante: masculino e feminino e a Campeã 
Geral serão premiadas com troféus; 

8. A contagem de pontos será de acordo com o critério do regulamento geral UNAMI (União da Natação Máster do Interior) 2022; 
9. Desempate de pontos entre equipes, será considerado para maior quantidade de 1ºs lugares, 2ºs,3ºs e assim por diante; 
10. BALIZAMENTO: O balizamento individual será disponibilizado para conferência na internet www.resultadoonline.com até 18h 

de 18.05.2022. Balizamento dos revezamentos e previsão horária estará disponibilizado até as 20h do dia 20.05.2022; 
10.1. Finalizado o balizamento, não poderá haver nenhuma modificação, exceto em caso de erro do sistema da organização que 

deverá ser provado pela ficha de inscrição transmitida para o sistema resultadoonline.com;  
11. Os recursos serão aceitos para análise que será feita pelo árbitro geral da competição quando requeridos pelo técnico até 30 

minutos após a divulgação do resultado.  
12. Este regulamento segue o regulamento geral da Unami 2022. Casos omissos serão decididos pela Comissão técnica da Unami; 
13. A competição contará com mesa com frutas, franqueada aos atletas participantes 
14. Para informações, ligue 19-3404-8462 – Eloísa ou cel/whatts. 19-99155-1332 - Warley (pagamentos, espaço, localização) no horário 

comercial ou (19) 9 8842-5080 WhatsApp Marcus (para inscrições, login, senha, provas, unami, competições, ....);  
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15. A organização seguirá os protocolos de cuidados sanitários de segurança relativos aos CUIDADOS COM A PANDEMIA vigente na 
ocasião da competição; 
 

FICHA DE APOIO PARA INSCRIÇÃO INTERNA DAS EQUIPES 
TODAS INSCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS SOMENTE ON LINE: WWW.RESULTADOONLINE.COM 

NOME DA EQUIPE: ________________________________________________________________________________________ 
NOME DO ATLETA: _______________________________________________, CÓDIGO UNAMI: _________________Sexo: (___) 
Data nasc:_______/______/________  IDADE EM 31/12/2022: _____________ Categoria: ______________________________ 
Endereço: ________________________________________________ no. __________ Compl: ______ Bairro:_____________ 
CEP: _____________________ Cidade: ___________________________________ Fone: _______________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________________________________ 

FEMININO TEMPO PROVAS MASCULINO TEMPO 
01  100m PEITO 02  

03  50m BORBOLETA 04  

05  25m BORBOLETA 06  

07  100m LIVRE 08  

09  4X25m MEDLEY 10  

11  4X50m MEDLEY 12  

Intervalo de aproximadamente 35min 

13  25m LIVRE 14  

15  50m PEITO 16  

17  200m MEDLEY 18  

19  50m LIVRE 20  

21  50m COSTAS 22  

Eu, __________________________________, RG: _________________, declaro para os devidos fins que isento os 
organizadores do 9ª NOSSO CLUBE LIMEIRA DE NATAÇÃO MASTER – TROFÉU MARIA TEREZINHA COGHI  de qualquer 
responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer antes, durante e depois do evento, e atesto que me encontro em 
perfeitas condições físicas, gozando de boa saúde e apto ao esforço a que vou me submeter. 

_________________________ 
Assinatura do atleta 


