
Participação:

 Poderão participar do evento clubes, academias, escolas de natação e/ou 
quaisquer outras instituições que promovam a prática da natação no município de 
Angra dos Reis e região.

RÚSTICA NATATÓRIA

- 500m – 09:30h

 Promover evento de natação no mar, denominado rústica natatória, dando 
oportunidade para o surgimento e descoberta de novos talentos no esporte.

 Os atletas deverão chegar a partir da 07:00h para realizar a marcação da 
numeração, no local da prova.

 As provas da Rústica Natatória serão realizadas  nas distâncias de 100m, 
500m e 1000m (sendo a prova de 1000m realizada em duas voltas no percurso de 
500m, com transição de passagem pela areia).

Definição:

 

Das provas:

Horário das provas:

- 100m – 09:00h

-1000m – 10:00h

Desde 1913

Previdência e Seguro de Pessoas

17 de AGOSTO



Jovens 1 – 13 – 15 anos

Master 1 – 20 – 29 anos

RÚSTICA NATATÓRIA       

Das faixas etárias:

Os nadadores serão divididos nas seguintes categorias:

Crianças  – 08 – 12 anos

Jovens 2 – 16 – 19 anos

Master 2 – 30 – 39 anos
Master 3 – 40 – 49 anos
Master 4 – 50 – 59 anos

 Os três primeiros colocados na classificação geral e em cada 

categoria, feminino e masculino, serão premiados com medalhas de 

ouro, prata e bronze.

INDIVIDUAL:

        Na categoria CRIANÇAS, todos os participantes receberão 

medalhas de participação.

Master 5 – acima de 60 anos

Premiação:

Desde 1913

Previdência e Seguro de Pessoas

17 de AGOSTO



RÚSTICA NATATÓRIA

Percurso 100m

Desde 1913

Previdência e Seguro de Pessoas

- Raia

- Ida 

LEGENDA:

- Volta 

            

17 de AGOSTO



Percurso 500m  - Uma volta

RÚSTICA NATATÓRIA

Desde 1913

Previdência e Seguro de Pessoas

LEGENDA:

- Boias
      

17 de AGOSTO



RÚSTICA NATATÓRIA

Percurso 1000m - Duas voltas com transição pela praia

Desde 1913

Previdência e Seguro de Pessoas

            

LEGENDA:

            - Boias

            - Transição pela areia

17 de AGOSTO
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