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I ABERTO PORTOALEGRENSE DE PARANATAÇÃO GNU/ESPORTE+ 

REGULAMENTO GERAL 

 

DA FINALIDADE 

O I Aberto Portoalegrense de Paranatação GNU/Esporte+ foi organizado com o 

intuito de fazer parte do calendário oficial da Semana Municipal da Pessoa com 

Deficiência, buscando estimular a prática do paradesporto e propiciar oportunidade de 

competição aos atletas. Socializar atletas, familiares e público em geral, bem como, trazer 

mais experiência e qualificação para os treinadores e comissões técnicas, além de dar 

maior visibilidade para a Paranatação no Município e Estado.  

 

DOS OBJETIVOS 

Tem como objetivo reunir os atletas e equipes de Paranatação existentes no 

Município e Estado, proporcionando o desenvolvimento da modalidade, suprindo a 

demanda por mais atividades paralímpicas em solo gaúcho. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

O I Aberto Portoalegrense de Paranatação GNU/Esporte+ é organizado pela 

Associação Esporte+ e Grêmio Náutico União, em parceria com a Prefeitura de Porto 

Alegre.  

Este evento será realizado no dia 17 de agosto de 2019, com início das provas às 

14h (na piscina de 50m), no Grêmio Náutico União, sede Moinhos de Vento, localizado na 

rua Quintino Bocaiúva, nº 500, em Porto Alegre.  

13h – Credenciamento 

13h15min – Congresso Técnico  

14h – Início das Provas 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do I Aberto Portoalegrense de Paranatação GNU/Esporte+ 

nadadores do gênero masculino e feminino com deficiência física (S1 A S10), visual (S11 

A S13), intelectual (S14) e Síndrome de Down (classificados provisoriamente como S21), 
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nascidos até 2007, filiados a uma associação, clube ou inscrição individual. Atletas 

avulsos, menores de idade, deverão estar acompanhados de um responsável durante a 

competição.  

À Associação Esporte+, ao GNU e à Prefeitura Municipal de Porto Alegre caberá: 

- Coordenar, organizar e executar o evento; 

- Elaborar o Regulamento Geral e demais documentações do evento; 

- Providenciar o material necessário para a realização da modalidade; 

- Organizar a arbitragem para a realização da modalidade; 

- Disponibilizar a premiação necessária para a competição. 

Aos Participantes caberá: 

- Inscrição dos participantes; 

- Transporte e translados da delegação inscrita; 

- Providenciar alimentação aos integrantes da delegação. 

 

DAS INFORMAÇÕES E DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas até o dia 01/08/2019 através de ficha de inscrição 

encaminhadas para o e-mail aberto.paranatacao@gmail.com. No dia do evento deverá 

ser entregue a ficha física e 2Kg de alimento não perecível por participante os quais serão 

entregues para a ONG União Solidária.  Maiores informações pelo telefone da 

responsável técnica Fernanda Michaelsen (51) 998742434.     

OBS: A validação da inscrição somente dar-se-á mediante a entrega da ficha física no 

momento do credenciamento. 

               

DA MODALIDADE 

As provas terão arbitragem educativa realizada pelos acadêmicos do IPA. Cada 

atleta poderá participar de até 4 provas e 1 revezamento, lembrando que as equipes de 

revezamento devem contar com pelo menos 1 dos integrantes do sexo oposto. 

As provas acontecerão em piscina de 50m. 

Todas as provas serão disputadas em séries finais por tempo, não havendo etapas 

classificatórias. 

O I Aberto Portoalegrense de Paranatação GNU/Esporte+ contará com as 

seguintes provas e respectivas classes funcionais: 

 

mailto:aberto.paranatacao@gmail.com
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PROVA CLASSES – masculino e feminino 

50 metros Livre S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S21 

50 metros Borboleta S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S21 

50 metros Costas S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S21 

50 metros Peito S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S21 

4X50 Livre Misto S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S21 

 

DA PREMIAÇÃO 

Serão oferecidas premiações (medalhas) aos atletas que conquistarem 1º, 2º ou 3º 

lugares nas seguintes categorias: 

Categoria 1: De S1 a S10 

Categoria 2: De S11 a S13 

Categoria 3: S14 

Categoria 4: S21 

Será também oferecido premiação de 1°, 2° e 3° lugar para as equipes de maior 

pontuação nas provas disputadas, seguindo o critério: 

EQUIPES 

1° lugar 20 pontos 

2° lugar 15 pontos 

3° lugar 10 pontos 

4° lugar 5 pontos 

5° lugar 4 pontos 

6° lugar 3 pontos 

 

O revezamento terá a pontuação: 

REVEZAMENTO 

1° lugar 40 pontos 

2° lugar 30 pontos 

3° lugar 20 pontos 

A premiação por equipe consiste em troféu para o 1° colocado acompanhado de 

um kit de treino, 2° e 3° colocados ganharão um kit de treino cada. 

A cerimônia de premiação será após a competição no Parque Aquático do Grêmio 

Náutico União. 
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DA CESSÃO DE DIREITOS 

Pelo presente instrumento, declara e autoriza ao Grêmio Náutico União, 

Associação Esporte+ e Prefeitura de Porto Alegre, a utilizar sua voz, imagem, material 

bibliográfico, declarações, gravações, entrevistas para uso não comercial e com o objetivo 

de promover o trabalho e o fomento da modalidade. Os atletas cedem o uso de imagem 

no evento, aquecimento, nos treinamentos, no transporte, na alimentação ou em qualquer 

momento existente ou que venha a ser criado, podendo os organizadores utilizar a seu 

critério, a qualquer tempo no Brasil e/ou no exterior, em número ilimitado de vezes nos 

mesmos termos dispostos acima, fica expressamente autorizada a utilizar as marcas e 

insígnias e emblemas de todas as equipes participantes do I Aberto Portoalegrense de 

Paranatação GNU/Esporte+. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todos os participantes deverão zelar e guardar as dependências do patrimônio em 

que estão utilizando, sob pena de arcar com os prejuízos e danos causados. 

Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação Técnica 

do evento. 
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