II FESTIVAL NADO
ARTÍSTICO MASTER
BRASIL
Regulamento 2020 (evento on-line)

1. OBJETIVO:
Promover através da modalidade Nado Artístico, um Festival on-line, da categoria Master,
para praticantes femininos e masculinos, pessoas com deficiências (PcD) ou não, com 18
anos ou maiores. Propiciando além uma disputa de habilidades baseadas no Nado
Artístico, um encontro virtual amigável entre gerações e o estímulo à prática desportiva
saudável.
2. FESTIVAL:
2.1 – Será regido por este regulamento específico.
2.2 – Pré-requesitos: qualquer pessoa, nascidos em 2002 ou antes, vinculados ou não a
uma entidade esportiva.
2.2.1 – Os praticantes que não forem vinculados a nenhuma entidade esportiva oficial,
podem adotar um nome, para si (se estiver na competição sozinho) ou para sua
equipe, que será usado para nomear e regulamentar os mesmos.
2.2.2 – Todos os participantes devem estar caracterizados como nadadoresde Nado
Artístico.
2.3 – Categorias de idade: Categoria única.
2.4 – Local YouTube: Canal Nado Artístico Master – ABMN:
https://www.youtube.com/channel/UCn5uqOy6CkGDdY5twG7ky6w
2.5 - Data: dia 5 de julho de 2020, as 13:00h (horário de Brasília) – GTM -3
2.6 – Modalidade de apresentações (provas): Solos, Duetos, Equipes.
3. INSCRIÇÕES:
3.1 – Participantes: cada participante poderá se inscrever em 1 solo, 1 dueto, 1 dueto
misto, 1 equipe, somando um máximo de 4 apresentações, representando a mesma
entidade esportiva. OBS.: RESPEITANDO AS NORMAS DE ISOLAMENTO VIGENTE
EM SUA REGIÃO.
3.2 - As entidades esportivas, podem inscrever um número livre de rotinas, desde que
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estejam de acordo com o item 3.1.
3.3 – Requisitos para inscrição: enviar uma fotografia (JPG) nítida de rosto de cada
participante, utilizar o formulário de inscrição e instruções, conforme anexos.
3.4 – Especificação de trajes: os participantes devem trajar maio/sunga preto liso e touca
branca lisa, ou maio/sunga customizados, conforme regulamento específico do Nado
Artístico (FINA) – óculos e noses são permitidos.
3.5 – Especificação de cenário:
3.5.1- baixar o aplicativo TiK ToK para conseguir o cenário. O efeito se chama Reflexo
Aquático. Filmar com um fundo neutro atrás, para facilitar sua edição final e os juízes
enxergarem bem os seus movimentos. Usem tripé ou algo semelhante, com uma
distância de mais ou menos 1,5 m de vocês. O Tiktok só aceita gravação com o celular
em pé. Quando você tiver todas as partes da sua coreografia montada, você pode usar
outros editores de vídeo para finalizar sua apresentação. Essa edição fica a critério
pessoal, com música e efeitos visuais permitidos e livres.
3.6- As inscrições, juntamente com as fotografias e os vídeos coreográficos devem ser
enviados para nadomaster.brasil@gmail.com na data limite de 30 de junho de 2020, às
00h, GTM – 3.
4. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO:
4.1 – Critério de pontuação: as rotinas serão pontuadas individualmente, por cada árbitro,
conforme regulamento específico deste Festival. Ao final uma lista será apresentada
contendo o nome e a pontuação final de cada rotina e seu ranqueamento de 1º ao
último lugar, dentro de cada prova.
4.2 – Critério de premiação: todos os participantes incritos no II FESTIVAL NADO
ARTÍSTICO MASTER BRASIL – evento on-line receberão certificado e 1 medalha
virtual do evento. A entidade esportiva que somar maior número de pontos conforme a
tabela abaixo, receberá o Troféu Virtual Cavalo Marinho.
Prova/Coloca-

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

Solos

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Duetos/Trios

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Equipe/Combo

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

ção

4.3 – Critério de desempate: havendo empate, todas as coreografias que estiverem com a
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mesma pontuação assumem a mesma classificação, sendo a próxima coreografia
classificada “pulando” o número de empates que houver ocorrido. Exemplo:
1º lugar – coreografia A, B e C com 130 pontos
4º lugar – coreografia D com 129 pontos
5º lugar – coreografia E com 128 pontos
5. IRREGULARIDADES:
5.1 – Irregularidade de inscrição: não serão aceitas inscrições que não estejam de acordo
com os itens estabelecidos por este regulamento.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – A avaliação das coreografias será feita por juízes avaliadores.
6.2 – Todas as coreografias deverão ter o tempo mínimo de 30 seg e o tempo máximo de
60 segundos.
6.3 – Quaisquer questões que não estejam contempladas por este regulamento, serão
decididas pela Coordenação de Nado Artístico Master - ABMN.
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