
  
 

Local  Data 
SESI – RIO CLARO 25/03/2018 Domingo

1) Proporcionar e incentivar a prática esportiva e convívio em torno da Natação, 

Festival do Circuito de Natação VIVA 
2) O evento ocorrerá na piscina de 25m do complexo esportivo do 

441 - Jd. Floridiana - Rio Claro/SP - CEP 13505
3) As Inscrições serão realizadas somente na forma online.  Para isso a equipe deve acessar o endereço: 

WWW.resultadoonline.com e realizar o login no sistema onde deverá cadastrar seus (suas) atletas e provas.

4) A data para realização das inscrições é

ganharão uma camiseta do Circuito de Natação VIVA 
5) Valores: As provas individuais: Será taxa no valor de 

por inscrição de atleta. Os revezamentos
6) DADOS PARA DEPÓSITO: O pagamento deverá ser feito por depósito Bancário 

agência 0341  operação 013 conta poupança 00012043

a. Enviar o comprovante de depósito para os emails 
7) As inscrições de revezamentos deverão ser preenchidas e entregues durante a realização da competição;

7.1 Sumula para revezamentos estará disponível 
7.2 O preenchimento da ficha de revezamento é responsabilidade de cada equipe sob pena de desclassificação;

8) Cada atleta poderá participar de 3 provas individuais
revezamentos em períodos diferentes;

9) A idade a ser considerada será aquela que o(a) Atleta contar em 31/12/2018;
10) As categorias são definidas por faixa etária: A:20+ / 

J:65+ / K:70+ / L:75+ / M:80+ / N:85+ / O:90+ / P:95+;
11) As categorias de revezamento serão: S: 80+ / T:100+
12) Revezamento com atleta 20+  será inscrita e considerada como 80+, sob pena de desclassificação
13) Cada clube, academia ou instituição poderá inscrever 2 (duas) equipes para cada categoria de revezamento,sem 

repetir nenhum nadador,desde que atleta
14) É necessário que a equipe de revezamento possua no mínimo 2 (dois) atletas da equipe que a represente;
15) Premiação: Serão premiados com medalhas Atletas das provas individuais ou revezamentos classificados até o 3° 

lugar. As 3 primeiras agremiações – mascul
16) A contagem de pontos será: 

19) 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;

20) Para esclarecimentos ou informações, ligar para 

 

Colocação Pontos Colocação
1º 10 5º 
2º 8 6º 
3º 7 7º 
4º 6 8º  
 9º em diante

 Inscrições  Aquecimento
8 Domingo De 08/03/2018 a 20/03/2018 7h30 as 8h45

Proporcionar e incentivar a prática esportiva e convívio em torno da Natação, Rio Claro r
Festival do Circuito de Natação VIVA MASTER aberto para atletas nascidos 

vento ocorrerá na piscina de 25m do complexo esportivo do SESI - RIO CLARO, situado a 
CEP 13505-007  

As Inscrições serão realizadas somente na forma online.  Para isso a equipe deve acessar o endereço: 
e realizar o login no sistema onde deverá cadastrar seus (suas) atletas e provas.

inscrições é de 08.03.2018 até  20.03.2018. Os 100 primeiros inscritos 
ganharão uma camiseta do Circuito de Natação VIVA MASTER 

: Será taxa no valor de R$ 18,00 (dezoito Reais) por prova, 
revezamentos: serão R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por inscrição;
O pagamento deverá ser feito por depósito Bancário Banco 

conta poupança 00012043-6 Titular: LUCIA BORGES CPF 

Enviar o comprovante de depósito para os emails marcusricardo@uol.com.br e lucia.borges50@gmail.com
As inscrições de revezamentos deverão ser preenchidas e entregues durante a realização da competição;

estará disponível www.resultadoonline.com no dia 23/0
7.2 O preenchimento da ficha de revezamento é responsabilidade de cada equipe sob pena de desclassificação;

provas individuais de 50m e acima ou 2 provas de 25m
; 

A idade a ser considerada será aquela que o(a) Atleta contar em 31/12/2018; 
As categorias 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+; 
As categorias de revezamento serão: S: 80+ / T:100+ / U:120+ / V:160+ / X:200+ / W:240+

inscrita e considerada como 80+, sob pena de desclassificação
academia ou instituição poderá inscrever 2 (duas) equipes para cada categoria de revezamento,sem 

atleta esteja inscrito em pelo menos 1(uma) prova;
necessário que a equipe de revezamento possua no mínimo 2 (dois) atletas da equipe que a represente;

Serão premiados com medalhas Atletas das provas individuais ou revezamentos classificados até o 3° 
masculino e feminino e campeã geral serão premiadas com troféus;

17) Para desempate: será considerado para desempate 
a maior quantidade de 1ºs 
diante; 
18) O balizamento será disponibilizado para conferência 
na internet www.resultadoonline.com 
22.03.2018. Finalizado o balizamento, não poderá haver 
nenhuma modificação 

análise que será feita pelo árbitro geral da competição quando requeridos pelo 
técnico até 30 minutos após a divulgação do resultado; 
Para esclarecimentos ou informações, ligar para (19) 988071742 (Lucia Borges) no horário comercial.

FEM PROVAS MAS 

01 25 LIVRE 02 

03 200 LIVRE 04 

05 50 PEITO 06 

07 50 COSTAS 08 

09 4X25 MEDLEY 10 

11 4X50 MEDLEY 12 

30 MINUTOS 

13 25 COSTAS 14 

15 50 BORBOLETA 16 

17 50 LIVRE 18 

19 100 MEDLEY 20 

21 4X25 LIVRE 22 

23 4X50 LIVRE 24 

Colocação Pontos 
5 
4 
3 
2 

9º em diante 1 

Aquecimento  Inicio  
7h30 as 8h45 09h 
Rio Claro r ealizará o 1º 

aberto para atletas nascidos ATÉ O ANO DE 1998. 
RIO CLARO, situado a Av. M-29, 

As Inscrições serão realizadas somente na forma online.  Para isso a equipe deve acessar o endereço: 
e realizar o login no sistema onde deverá cadastrar seus (suas) atletas e provas. 

Os 100 primeiros inscritos 

por prova, mais R$ 4,00 (quatro reais) 
por inscrição; 

Banco Caixa Econômica Federal  
CPF 041.846.408-18  

lucia.borges50@gmail.com  
As inscrições de revezamentos deverão ser preenchidas e entregues durante a realização da competição; 

/03/2018 as 13h 
7.2 O preenchimento da ficha de revezamento é responsabilidade de cada equipe sob pena de desclassificação; 

de 50m e acima ou 2 provas de 25m, além dos 2(dois) 

B:25+ / C:30+ / D:35+ / E:40+ / F:45+ /G:50+ / H:55+ / I:60+ / 

/ W:240+ / Y:280+ / Z:320+; 
inscrita e considerada como 80+, sob pena de desclassificação 

academia ou instituição poderá inscrever 2 (duas) equipes para cada categoria de revezamento,sem 
esteja inscrito em pelo menos 1(uma) prova; 

necessário que a equipe de revezamento possua no mínimo 2 (dois) atletas da equipe que a represente; 
Serão premiados com medalhas Atletas das provas individuais ou revezamentos classificados até o 3° 

campeã geral serão premiadas com troféus; 

será considerado para desempate 
 Lugares, 2ºs,3ºs e assim por 

O balizamento será disponibilizado para conferência 
www.resultadoonline.com até 13h do dia 

. Finalizado o balizamento, não poderá haver 

análise que será feita pelo árbitro geral da competição quando requeridos pelo 

no horário comercial.  



  
 

Ficha de inscrição individual

NOME DA EQUIPE: __________________________

NOME DO ATLETA: _______________________________________

Data nasc:_______/______/________  IDADE EM 31/12/20

Endereço: ________________________________________________ no. __________ Compl: ______ Bairro:_____

CEP: _____________________ Cidade: _________

e-mail: ____________________________

 

FEMININO TEMPO 

01  

03  

05  

07  

09  

11  

13  

15  

17  

19  

21  

23  

 
 

Eu, _______________________________________

fins que isento os organizadores do o 1º

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.

    

Maiores informações com 

 

Ficha de inscrição individual 

(Favor preencher legível e sem rasuras) 

__________________________________________________________________

NOME DO ATLETA: _______________________________________________, CÓDIGO: ______

IDADE EM 31/12/2018: _____________ Categoria: __________

____________________________ no. __________ Compl: ______ Bairro:_____

_________ Cidade: ___________________________________ Fone: ______________

mail: __________________________________________________________________________________________________

PROVAS MASCULINO

25 LIVRE 02 

200 LIVRE 04 

50 PEITO 06 

50 COSTAS 08 

4X25 MEDLEY 10 

4X50 MEDLEY 12 

INTERVALO 30MIN 

25 COSTAS 14 

50 BORBOLETA 16 

50 LIVRE 18 

100 MEDLEY 20 

4X25 LIVRE 22 

4X50 LIVRE 24X’ 

_________________________________, RG: __________________________, declaro para os devidos 

o 1º Festival do Circuito de Natação VIVA 

responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer antes, durante e depois do evento, e atesto que me encontro em perfeitas 

ondições físicas, gozando de boa saúde e apto ao esforço a que vou me submeter. 

      _________________________
Assinatura 

aiores informações com (19) 988071742 (Lucia Borges) no horário comercial
www.resultadoonline.com 

 
 
 

______________________________________________________________ 

____________Sexo: (___) 

____________________________ 

____________________________ no. __________ Compl: ______ Bairro:_____________ 

_____________________________ 

__________________________________ 

MASCULINO TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

______________, declaro para os devidos 

Festival do Circuito de Natação VIVA MASTER qualquer 

responsabilidade sobre acidentes que possam ocorrer antes, durante e depois do evento, e atesto que me encontro em perfeitas 

_________________________ 
Assinatura atleta 

no horário comercial 


