
                                   

 

CINFAABB 
 

Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil 

 
 

NATAÇÃO MASTER  
 
 
CAPÍTULO I – FINALIDADES  

 
A NATAÇÃO MASTER será realizada no CINFAABB com a participação de AABBs filiadas a 

Federação Nacional das AABBs - FENABB, tendo como objetivo principal a confraternização entre 
aposentados do Banco do Brasil de todo país. 
 
CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO  
 

As provas de NATAÇÃO MASTER serão realizadas em piscina de 25 metros, supervisionada 
pela FENABB, sob a organização e coordenação da FGDA – Federação Gaúcha de Desportos 
Aquáticos, a qual será responsável pelo balizamento, arbitragem e pontuação final. 
 
CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições para NATAÇÃO MASTER estão abertas dentro dos prazos previstos no 
regulamento específico do campeonato. 

A participação na competição será da seguinte maneira: 

MASTER 50+ 50 a 54 anos XXXXX MASTER 70+ 70 a 74 anos 

MASTER 55+ 55 a 59 anos XXXXX MASTER 75+ 75 a 79 anos 

MASTER 60+ 60 a 64 anos XXXXX MASTER 80+ 80 a 84 anos 

MASTER 65+ 65 a 69 anos XXXXX MASTER 85+ 85 a 89 anos 

Não haverá limite de inscrições de atletas por prova, podendo as agremiações inscrever 
quantos atletas quiserem. 

 
A participação dos atletas no festival será em, no máximo, duas provas. 

 
CAPÍTULO IV – A CONTAGEM DE PONTOS 
 

Será conferida a seguinte pontuação, para cada prova individual, de acordo com sua 
colocação, separado por naipe masculino e feminino: 

1º LUGAR 9 pontos  6º LUGAR 4 pontos 

2º LUGAR 8 pontos  7º LUGAR 3 pontos 

3º LUGAR 7 pontos  8º LUGAR 2 pontos 

4º LUGAR 6 pontos  9º LUGAR 1 ponto 

5º LUGAR 5 pontos    

 



                                   

 

Em caso de empate nas provas individuais, não haverá desempate, os atletas serão 
premiados na mesma colocação. 

Todos os pontos realizados pelos atletas de uma mesma AABB separados por naipe 
masculino e feminino, nas provas individuais, serão somados e no final da competição, 
apresentaremos uma relação em ordem de classificação por pontos de cada AABB para definir o 
campeão, vice e terceiro lugar MASCULINO e FEMININO, separadamente. 

Em caso de empate na pontuação geral por AABB, serão adotados os seguintes critérios: 
1º - Maior número de medalhas de ouro, no masculino e feminino; 
2º - Maior número de medalhas de prata, no masculino e feminino; 
3º - Maior número de medalhas de bronze, no masculino e feminino; 
4º - Maior número de atletas por AABB; 
5º - A equipe com o atleta de idade mais avançada. 
 
CAPÍTULO V – DOS PRÊMIOS 
 

A FENABB oferecerá aos atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada prova, 
medalhas de campeão, vice-campeão e terceiro lugar. A premiação por troféu será de 1º, 2º e 3º 
lugares no masculino e no feminino por AABB. 
 
CAPÍTULO VI – DAS PROVAS 
 

As provas serão disputadas em piscina de 25 metros e com 4 raias. 
 
CAPÍTULO VII – DA DIREÇÃO  
 

A direção da competição caberá a FGDA. 
 
Os árbitros e demais membros da organização serão, todos com experiência em 

Campeonatos Estaduais, Nacionais e Internacionais. 
 
CAPÍTULO VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A AABB sede poderá em comum acordo com a FENABB e com a aprovação do congresso 
técnico, se necessário, alterar o presente regulamento da NATAÇÃO MASTER. 
    

Os atletas deverão estar munidos de documento de identificação: Documento de fé-pública 
com foto. 

 
Todos os assuntos referentes ao Evento deverão ser tratados com a FGDA e com a 

Coordenação dos Jogos da FENABB. 
   

Durante o aquecimento o Atleta só poderá entrar de pé. 
 

   Iremos obedecer, uma saída em falso obedecendo aos critérios da Natação Máster. 


