
REGULAMENTO DE NATAÇÃO 

CAPÍTULO I 

Das Finalidades: 

Art. 1º. Com a finalidade de comemorar o centésimo octogésimo aniversário da Polícia 

Militar do Estado de Sergipe (PMSE) será realizado uma competição de natação, como 

parte integrante das Olimpíadas da PMSE. 

Art. 2º. Serão válidas as Regras de Natação da CBDA e FINA, bem como o 

Regulamento Geral das Olimpíadas.  

CAPÍTULO II 

Da Organização: 

Art. 3º.  A Direção Técnica das Provas e Operacional das Medalhas caberá à Comissão 

Esportiva descrita no Boletim Geral Ostensivo (BGO) nº. 014 de 22Jan15, com o apoio 

da Federação Aquática de Sergipe (FASE). 

CAPÍTULO III 

Das Inscrições: 

Art. 4º. Poderão ser inscritos somente os policiais militares pertencentes à Unidade que 

irão representar, ou seja, a Unidade Policial Militar será representada nas provas pelos 

seus respectivos integrantes. 

 

Art. 5º. As inscrições deverão ser feitas no período de 09 a 12Fev15 através do e-mail 

do presidente da Comissão Desportiva da PMSE, não serão aceitas inscrições após o 

encerramento do prazo, apenas serão permitidas substituições de acordo com o 

Regulamento Geral. 

 

Art. 6º. Serão permitidas inscrições em até duas provas, isto é, o militar poderá se 

inscrever no máximo em duas provas. 

 

Art. 7º. As inscrições deverão ser feitas por um policial responsável pela respectiva 

Unidade, o qual terá a designação de capitão da equipe, podendo este ser um nadador ou 

não, sendo este indicado pelo Comandante da Unidade a ser representada. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Classes: 

Art. 8º. As provas serão disputadas nas seguintes categorias: 



Gênero Provas 

Masculino 50 m livre 100 m livre 

Feminino 50 m livre 100 m livre 

Misto 4 x 50 m livre 

 

Art. 9º. A prova de revezamento será representada por 02 (dois) e por 02 (duas) 

policiais militares de forma intercalada obrigatoriamente, podendo o(a) policial repetir a 

realização da série desta prova, caso ele(a) não tenha se inscrito em outra prova, ou seja, 

ele(a) poderá nadar duas vezes nesta prova caso ele(a) não tenha nadado nas outras 

provas. 

Art. 10 A sequência da realização da competição será a seguinte: 50 m livre masculino, 

50 m livre feminino, 100 m livre masculino, 100 m livre feminino, revezamento 4 x 50 

m livre misto. 

Art. 11 A Unidade só poderá ser representada por um(a) competidor(a) em cada prova, 

sendo na prova de revezamento por uma equipe somente.  

CAPÍTULO V 

Das Provas, Contagem de Pontos e Prêmios 

Art. 12 A natação será realizada na piscina da piscina do Campus Farolândia da 

Universidade Tiradentes (UNIT), situada na Av. Murilo Dantas, nº. 300, bairro 

Farolândia, Aracaju/SE, no dia 24Fev15, com início previsto às 07:30 h com a 

apresentação das equipes. 

Art. 13 O balizamento ficará a cargo da FASE, ou seja, as Unidades serão separadas nas 

raias através de um sistema eletrônico randômico da Federação Aquática de Sergipe, 

disponibilizado no site www.cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/20455/2015/180-

anos-da-pmse para conhecimento de todos.  

Art. 14 O capitão de cada equipe deverá apresentar a respectiva equipe 15 (quinze) 

minutos antes das provas à Comissão Desportiva, havendo somente 10 (dez) minutos de 

tolerância. 

Art. 15 As provas serão realizadas de forma classificatória, tendo o índice do tempo de 

realização do competidor ou da equipe como base para tal referência. 

Art. 16 Serão oferecidos os seguintes prêmios: 

I. Em cada prova serão oferecidas medalhas aos competidores classificados em 1º., 2º. e 

3º. lugares respectivamente. 

II. Serão computados uma pontuação para Unidade dos competidores classificados em 

1º., 2º. e 3º. lugares, será oferecido um troféu a Unidade melhor classificada, conforme 

o Regulamento Geral. 

 

http://www.cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/20455/2015/180-anos-da-pmse
http://www.cbdaweb.org.br/cbda/natacao/evento/20455/2015/180-anos-da-pmse


CAPÍTULO VI 

Da Direção Arbitragem 

Art. 17 A Direção e Arbitragem da competição ficará sob responsabilidade da Comissão 

Desportiva da PMSE e da FASE. 

CAPÍTULO VIII 

Art. 18 A Comissão Desportiva da PMSE ficará responsável pela comunicação 

antecipada às Unidades por qualquer modificação neste regulamento. 

Art. 19 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Desportiva da PMSE. 

Art. 20 Revogam-se as disposições em contrário. 


