Universidade do Vale do Taquari - Univates
Complexo Esportivo
12ª COPA UNIVATES/DCE – 2019
NATAÇÃO
REGULAMENTO
1. DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
1.1 A promoção e a organização da 12a Copa Univates/DCE competem à coordenação
do Complexo Esportivo e à diretoria do Diretório Central de Estudantes - DCE.
2. DAS FINALIDADES
2.1 A promoção tem por finalidade proporcionar lazer e integração aos participantes,
alunos, professores e diplomados dos cursos de graduação, técnicos, sequencial,
pós-graduação lato e stricto sensu - mestrado e doutorado.
3. DOS PARTICIPANTES E DAS INSCRIÇÕES
3.1 As equipes deverão ser formadas por estudantes, professores e diplomados,
preferencialmente, do mesmo curso.
3.1.2 Cursos com mais de cem alunos por gênero só poderão se juntar com mais um
curso, caso necessário.
3.1.2.1 Cursos com até cem alunos por gênero poderão se juntar com até dois cursos,
caso necessário.
3.1.2.2 Não será permitida a inscrição com mais de três cursos.
3.2 Poderão participar da 12a Copa Univates/DCE:
a) os estudantes dos cursos de graduação, técnicos, sequencial, pós-graduação lato
e stricto sensu - mestrado e doutorado regularmente matriculados no semestre em
que ocorrerem os jogos;
b) os professores dos cursos referidos no item acima, que também deverão ter
vínculo com a Instituição durante o semestre.
c) até quatro alunos diplomados da Univates, por equipe, dos cursos citados na
alínea “a”, sempre respeitando o que diz nos itens 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2 deste
edital.
3.3 Somente poderão participar dos jogos os estudantes, professores e diplomados que
estiverem devidamente inscritos na ficha de inscrição.
3.4 Após o início do campeonato não será permitida a inclusão de atletas, mesmo que
haja espaço na ficha de inscrição.
3.5 Não será permitida a troca ou a inscrição de atleta(s) no local dos jogos.
4. DO LOCAL DO EVENTO
4.1 As provas serão realizadas no Complexo Esportivo Univates.

5. DO HORÁRIO DA COMPETIÇÃO:
5.1 As provas terão início às 21:00 horas.
6. DA COMPETIÇÃO:
6.1 Serão realizadas competições nas seguintes provas:
50 metros livre
100 metros livre
7. DAS REGRAS E PONTUAÇÃO:
7.1 As regras serão as oficiais da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA).
8. DA ARBITRAGEM:
8.1 A arbitragem ficará a cargo da UNIVATES, não cabendo veto por parte das equipes.
9. DO “WO”:
9.1 O atleta que não comparecer no horário da competição ou se negar a disputá-la será
eliminada da competição.
10. DO UNIFORME:
10.1 É obrigatório que os atletas apresentem-se na piscina com a seguinte vestimenta:
− Naipe masculino: sunga ou calção de banho, touca e óculos de mergulho;
− Naipe feminino: maiô, touca e óculos de mergulho.
11. DOS PROTESTOS:
11.1 As equipes poderão lançar protesto quanto a situação de atleta adversário até 30
minutos após o encerramento da partida.
12. DO SISTEMA DE DISPUTA:
12.1 Categoria única por prova, cuja classificação será em ordem crescente dos tempos
obtidos pelos atletas.
13. DA DISCIPLINA:
13.1 As decisões de punições são inapeláveis e a comissão organizadora poderá
suspender qualquer atleta ou professor, caso seja necessário, cabendo a ela estabelecer
a devida punição.
14. DA PREMIAÇÃO:
14.1 Os três atletas que realizarem as provas em menor tempo receberão medalhas de
1º, 2º e 3º lugar.
15. DOS CASOS OMISSOS:
15.1 A Univates reserva-se o direito de transferir ou antecipar as provas, para melhor
andamento da competição, levando, com antecedência, ao conhecimento das equipes.
Os casos omissos ou referentes a este regulamento serão resolvidos pela coordenação
do evento.
_____________________________
Prof. Clairton Wachholz
Coordenador Complexo Esportivo
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BALIZAMENTO – ORDEM DAS PROVAS
1) 50m livre – CATEGORIA ÚNICA – masculino

2)

RAIA

ALUNO

CURSO

TEMPO

COL.

2

Alan Felipe Sulzbach

Educação Física

35,20

5°

3

Alfredo Giovanaz

Engenharia Civil

31,96

2°

4

Frederico Josué Müller

Educação Física

32,61

3°

5

Guilherme Johann Ely

Administração

33,15

4°

6

Ytan Schweizer

Engenharia Química

30,47

1°

100m livre – CATEGORIA ÚNICA – masculino
RAIA

ALUNO

ENTIDADE

TEMPO

COL.

2

Alan Felipe Sulzbach

Educação Física

1.26,06

3°

3

Alfredo Giovanaz

Engenharia Civil

1.22,73

2°

4

Frederico Josué Müller

Educação Física

1.31,21

4°

5

Ytan Schweizer

Engenharia Química

1.14,63

1°

