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NOTA OFICIAL 001/2018
A Associação Maranhense de Masters de Natação - AMMN através do presente
informa que, em virtude de diversas reclamações recebidas de atletas e de
treinadores, reanalisou minuciosamente os resultados de todas as provas da ultima
competição, referente à primeira etapa do Circuito Maranhense Master de Natação
2018, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2018 na Academia Viva Água.
Foram identificadas algumas violações ao Regulamento Geral do Circuito
Maranhense Master de Natação 2018. Por conta das violações, foi realizada uma
revisão e nova apuração dos resultados. Como consequência, as pontuações gerais
das equipes foram atualizadas, fato este que não alterou o posicionamento das
equipes no resultado geral.
A maioria das violações identificadas infligem o inciso 5 do artigo 13 do
Regulamento Geral do Circuito Maranhense Masters de Natação 2018, a saber:
"Art. 13 - ...
§ 5° - O atleta somente poderá nadar os revezamentos se participar de, pelo menos,
de uma prova individual"
Em consequência das ações identificadas foi aplicado o que prevê o artigo 24 do
Regulamento Geral do Circuito Maranhense Master de Natação 2018, a saber:
"Art.24 - Uma vez comprovada a prática de atitude anti-esportiva ou má-fé, por
parte de atletas, tanto em prova individual como em revezamento, o(s) envolvido(s)
será(ão) suspenso(s) do restante da competição e será(ão) desclassificado(s) da
respectiva prova, onde ocorreu a irregularidade, mesmo que ultrapassado o prazo
estabelecido para recurso"
Onde foram desclassificados os seguintes revezamentos abaixo relacionados:
7ª Prova - 4x25 LIVRE MISTO - Iniciantes
Faixa 120+ - Academia Viva Água "A"
Faixa 200+ - AABB-Aquafit-Maranhão "A"
24ª Prova - 4x25 LIVRE MASCULINO - Iniciantes
Faixa 120+ - AABB-Aquafit-Maranhão "A"
Faixa 160+ - Academia Viva Água "A"
32ª Prova - 4x50 LIVRE MASCULINO
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Faixa 100+ - Academia Viva Água "A"
Faixa 120+ - Academia Bodytech "B"
A AMMN lamenta ter que tomar tais ações em consequência de atitudes
antidesportivas e espera que estes fatos não voltem a se repetir em futuras
competições. Alertamos que estamos atentos a qualquer ação que vise fraudar o bom
andamento das competições e sempre agiremos com o rigor necessário e previsto
para coibir tais práticas.
Diretoria AMMN.
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