FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.fedeesp.org.br e-mail: contato@fedeesp.org.br

NOTA OFICIAL 004/2019
SELETIVA PAULISTA ESCOLAR DE NATAÇÃO - 2019
São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.
Tendo em vista o Campeonato Brasileiro Escolar de Natação que se realizará no
período de 21 a 24 do mês de Março de 2019 na cidade de Rio de Janeiro - RJ nos
gêneros, masculino e feminino, competição essa classificatória para o Campeonato
Mundial Escolar de Natação a ser realizado no período de 18 a 23 do mês de Maio de
2019 na cidade Rio de Janeiro – Brasil a Federação do Desporto Escolar do Estado de
São Paulo (FEDEESP) realizará a “Seletiva Paulista Escolar de Natação – 2019” para
composição de sua Delegação que representará o Estado de São Paulo no Brasileiro
Escolar.
Inscrições e Participação:
Somente poderão participar da Seletiva Paulista Escolar de Natação – 2019
os alunos regularmente matriculados no ano de 2019, que estejam frequentando,
presencialmente, curso regular de Ensino fundamental e médio em um único
Estabelecimento de Ensino e Unidade Escolar seja ele público ou privado (entende-se
por curso regular de ensino médio, aqueles que habilitem o aluno a prestar vestibular
ou cursar ensino superior, excluindo os cursinhos), não tendo nenhum vínculo com o
ensino superior e que tenham obrigatoriamente nascido nos anos de 2001 /
2002 / 2003 e 2004.
Cada Unidade Escolar poderá inscrever apenas 01 (uma) única equipe por
gênero, composta de no mínimo 04 (quatro) e no máximo 06 (seis) alunos.
Para o torneio seleção, a inscrição de atletas é livre, classificando somente 6
atletas, independente da escola para compor a seleção paulista.
A Comissão Técnica de cada equipe poderá ser formada por até 2 (dois)
componentes, sendo um, obrigatoriamente o Técnico (Professor de Educação Física
com CREF) o outro o chefe de delegação.
As fichas de inscrição (Atletas e técnico e relação nominal)) deverão ser
preenchidas e enviadas,, junto com o comprovante de pagamento da taxa de
inscrição para o e – mail:: contato@esporteescolar.org.br . Os originais dos
documentos enviados por e - mail mais documento de identidade, CPF, comprovante
de matrícula escolar e atestado médico deverão ser entregue no Congresso Técnico.
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DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO EM PROVAS E SISTEMA DE DISPUTA.
O atleta poderá participar das CATEGORIAS ESCOLAR ou SELEÇÃO, não será
permitido o mesmo atleta participar das duas CATEGORIAS, porém para a
composição da seleção paulista, será levado em consideração o tempo obtido pelos
atletas nas duas categorias, conforme os critérios de convocação determinados.
As provas programadas para as competições de Natação são as seguintes
Provas Feminino/ Masculino (Escolar)
50m, 100m Livre
50m e 100m Costas
50m e 100m Peito
100m e 100m Borboleta
200m Livre
4x50m medley revezamento
6x50m Livre revezamento
•

Provas Feminino/ Masculino (Seleção)
50m, 100m Livre
50m e 100m Costas
50m e 100m Peito
50m e 100m Borboleta
200m Medley Individual

Ao final de todas as provas serão divulgados os resultados finais e a pontuação
final das escolas e cada Gênero.
Do Sistema de disputa:

Durante a seletiva, serão obedecidas as Regras Oficiais vigentes da (FINA E
CBDE). O sistema de classificação será definido pelo Comitê Organizador da
“Seletiva Paulista Escolar de Natação – 2019”, de acordo com número de atletas
inscritos.
Para a competição ESCOLAR
a) Cada Escola poderá inscrever no máximo 03 (três) alunos-atletas em cada
prova individual e uma equipe de revezamento.
b) Cada aluno-atleta poderá participar, no máximo, de 03 (três) provas
individuais e de 2 (dois) revezamentos.
Para a competição por SELEÇÃO não haverá limites de participação por prova
ou por atleta, porém na composição da equipe paulista para a seletiva nacional levarse-á em conta o limite de participação de 03 provas por atleta, conforme regulamento
da seletiva nacional e 03 atletas por prova.
INDICAÇÃO DA EQUIPE REPRESENTANTE DE SÃO PAULO
Será indicada a escola campeã geral DA SELETIVA PAULISTA tanto no naipe
feminino como no masculino.
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A escola campeã deverá ser representada por 6 alunos da mesma escola
durante o BRASILEIRO caso a escola não tenha os 6 alunos para formar a equipe será
convocada a vice-campeã e assim sucessivamente.
A contagem de pontos será feita após a disputa da final de cada prova do
programa, e obedecendo ao seguinte sistema:
Provas Individuais 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos para os 1º, 2º, 3 º, 4º, 5º, 6º,
7º e 8º lugares respectivamente.
Provas de Revezamentos contagem em dobro para as oito (08) colocações a
que se refere a alínea anterior
Ao final da competição será declarada vencedora a Escola que obtiver o maior
número de pontos no masculino e no feminino.
Em caso de empate, vencerá a Escola que houver conseguido o maior número
de primeiros lugares, persistindo o empate, será adotado o mesmo critério para as
colocações seguintes, até o desempate.
CONVOCAÇÃ O DA SELEÇÃO PAULISTA PAR A O BRASILEIRO
Todas as provas, tanto na categoria escolar como na categoria seleção serão
utilizadas para a formação da Seleção PAULISTA.
Todos os atletas participantes das duas categorias estarão disputando vaga na
seleção, exceto os atletas que estejam inscritos na equipe da Escola campeã da
categoria Escolar, pois estarão automaticamente convocados para representar a sua
escola saindo assim da disputa por uma vaga na seleção.
Após a definição da escola campeã na categoria Escolar, tanto no feminino
como no masculino, será formada a Seleção Paulista Escolar baseada nos seguintes
critérios:
Serão convocados 6 atletas para a seleção masculina e 6 atletas para a seleção
feminina.
Serão indicados os atletas que obtiverem as colocações nas provas:
1 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado peito (escola ou
Seleção)
2 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado costas. (Escola ou
seleção)
3 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 1 00 metros nado borboleta. (Escola
ou Seleção)
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4 – Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado livre (Escola ou
Seleção)
5 - Melhor tempo da prova de 200 metros medley. (Seleção)
6 - Melhor tempo da prova de 100 metros nado livre - (Escola ou Seleção) caso o
índice técnico tenha sido na prova de 50 livre (Escola ou Seleção)
1 – Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (seis) será adotado os
seguintes critérios auxiliares.
A – Segundo melhor tempo da prova de 200 metros medley
B – Segundo Melhor índice técnico nas provas de:
a) 50 e 100 de peito. (Escola ou Seleção)
b) 50 e 100 de costas. (Escola ou Seleção)
c) 50 e 100 de borboleta. (Escola ou Seleção)
d) 50 e 100 livre (Escola ou Seleção)
A convocação dos técnicos da seleção paulista se dará por atribuição exclusiva da
direção da FEDEESP.
Na falta do envio de qualquer um dos documentos supracitados até a data
limite de inscrição, o aluno/atleta e ou equipe ficam impossibilitados de participar da
Competição denominada “Seletiva Paulista Escolar de Natação - 2019”.
Informações Gerais:
Faixa Etária: nascidos em 2001 / 2002 / 2003 e 2004
Valor de Inscrição por Equipe (Escolar): R$ 1.200,00
Valor de inscrição por atleta/prova (Seleção) - R$40,00
Data de Inscrição: Até dia 17/02/2019 as 24hs
Data da Seletiva: 23/02 de fevereiro de 2019
Horário: Conferências dos documentos das 08h00 às 09h00 / início das provas
10h00.
Local: Unisanta – Endereço: Universidade Santa Cecília - rua Oswaldo Cruz, 277
- Boqueirão. CEP: 11045-100 SANTOS/SP
Dados Bancários para pagamento de Inscrição:
Bradesco – Agência: 3349 – C/C: 0971-7
CNPJ – 04.159.264/0001-43

4

FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.fedeesp.org.br e-mail: contato@fedeesp.org.br

Responsabilidades e Direitos:
Durante a “Seletiva Paulista Escolar de Natação – 2019”, o transporte,
hospedagem, alimentação e demais taxas e custos serão por conta de cada unidade
escolar, ficando isenta de qualquer responsabilidade a organizadora do evento.
Será disponibilizado atendimento médico de urgência para os participantes na
rede pública de saúde.
A equipe Campeã em cada gênero representará a Federação do Desporto
Escolar do Estado de São Paulo (FEDEESP) no Campeonato Brasileiro Escolar de
Natação. As Equipes que representarão a Federação do Desporto Escolar do Estado
de São Paulo terão que enviar os documentos para inscrição na Confederação
Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) até as 12h00 do dia 23 de fevereiro de 2019.
Caso a Instituição de Ensino não encaminhe todos os documentos para efetivar a
inscrição no Campeonato Brasileiro Escolar de Natação no prazo estipulado será
convocada a Equipe Vice-Campeã da Seletiva Paulista Escolar de Natação para
integrar a Delegação Paulista.
Os custos de deslocamento de São Paulo (Capital) x Rio de Janeiro e Rio de
Janeiro x São Paulo (Capital), ocorrerão por conta da CBDE (Confederação Brasileira
do Desporto Escolar).
Cada Escola e atleta participante da seletiva nacional terá ainda um custo de
R$140,00 (Cento e Quarenta Reais) por indivíduo inscrito, referente à taxa de
filiação individual de atletas e comissão técnica à CBDE (A ser pago até o dia
24/02/2019 às 12horas). Caso ocorra a desistência da equipe, ou uma
impossibilidade qualquer de participação na Seletiva Nacional de Natação - 2019, esta
taxa não será devolvida.
A hospedagem, alimentação e o transporte interno desde o aeroporto até o
hotel, bem como nos dias de competições, durante o Campeonato Brasileiro
Escolar de Natação serão de responsabilidade da CBDE.

_________________________________
Alexandre Traverzim
Presidente – Fedeesp

5

