FEDERAÇÃO GAUCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
Fundada em 12 de Setembro de 1955
“NATAÇÃO, ESSE ESPORTE SALVA VIDAS!”

ATA DA REUNIÃO TÉCNICA MÁSTER
Conforme definido em Reunião Técnica com os representantes da Natação Máster
presentes, Sr. Maurício Nascimento, Gustavo Torres e Francismar Siviero (GNU), Klauber
Pompeo (CV), Marcelo Ritzel (ALJ), Mauro Campos de Quadros e Anderson Osório
(FGDA) foram propostos e acordados os seguintes assuntos:















Circuito Gaúcho Máster de Natação (definição das datas e locais);
Para a I Etapa do Circuito Gaúcho Máster de Natação, o prazo para a realização das
inscrições e cadastros será estendido até o dia 07 (sete) de março às 24:00 horas
impreterivelmente;
A entrega dos revezamentos para esta I Etapa ficou estipulado para o dia 09 (nove) de
março até às 24:00 horas;
Houve alteração no programa de provas da I e da IV Etapa do Circuito Gaúcho Máster de
Natação. Foi substituída a prova de 400m Nado Livre (1ª prova) pela de 800m Livre. Ou
seja, nesta primeira Etapa teremos como prova nº 1 os 800m Livre (Fem./ Masc.) e na 4ª
Etapa, a prova nº 1 serão os 400m Livres;
Foi sugerido à FGDA que esta providenciasse a confecção de carteira individual de atleta
máster c/foto para apresentação em todos os eventos realizados no RS. Desta forma,
caberá a FGDA orçar os custos a serem gastos com este serviço e repassa lós aos atletas. A
obrigatoriedade desta carteira será a partir da II Etapa do Circuito Gaúcho Máster de
Natação (14 de maio);
O aquecimento para todo o Circuito Gaúcho Máster de Natação e para os estaduais de
Inverno e Verão será dividido por sexo (feminino e masculino) conforme realizado no ano
anterior. Durante todo o aquecimento haverá a presença de árbitro (1 ou 2) para cuidar
exclusivamente das raias destinadas aos treinamentos de saída e ritmo;
O Estadual de Inverno Máster de Natação será realizado em piscina longa (50 mts) nas
dependências do Parque Aquático do GNU / POA;
A III etapa do Circuito Gaúcho Máster de Natação foi sugerida para a piscina curta (25 mts)
da ESEF / UFRGS ou para a do Clube Recreio da Juventude (Caxias do Sul), caso este
expresse desejo em receber o evento;
Neste ano, será mantida a prova de 200m Medley presente na IV etapa do Circuito
Gaúcho Máster de Natação;
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Estadual de Verão Máster de Natação seguirá as datas propostas no calendário e o
programa vigente conforme ano anterior;
A cobrança das Regras de Natação será respeitada em sua plenitude a partir das
categorias Pré Máster até a Máster F (50 a 54 anos); dos 55 anos em diante, não haverá
uma severa cobrança das Regras da FINA com relação a erros técnicos em virtude da
idade, exceto com relação à “Saída” que será única para todos.
Para a confecção da carteira de atleta obrigatória a partir deste ano, será necessário o
envio dos seguintes dados abaixo pelos representantes técnicos dos Clubes, escolas e
Academias vinculadas a FGDA:
- Foto digital recente em fundo branco;
- Nome completo, data de nascimento;
- Nome do Clube, Escola ou Academia vinculada;
- Categoria (Pré máster, máster A,.......);
Conforme comunicado na reunião Máster, a partir deste ano não serão mais impressos
Balizamentos para serem entregue aos Técnicos pela FGDA. Este estará disponível no site
da FGDA para apreciação e impressão.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2016.

Att,
__________________________________
Mauro Campos de Quadros
Presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
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