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CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR DE NATAÇÃO 

SELETIVA EESTADUAL 

16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2019 

CURITIBA - PARANÁ 

 

 Promovido e realizado pela Federação de Desporto Escolar do Paraná, o Campeonato Paranaense 

Escolar de Natação - Seletiva Estadual, tem por objetivo incentivar, no meio estudantil, a prática desportiva, 

enaltecendo os benefícios educacionais e comportamentais inerentes a atividade como: espírito de equipe, 

cooperação, amizade e disciplina. Este evento será classificatório para o Campeonato Brasileiro Escolar de 

Basquetebol, a ser realizado em Minas Gerais, no período de 08 a 15 de março de 2019. 

 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019. 

  



 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL 

Sábado - 16/02/2019 

Manhã - 1ª ETAPA 

• Congresso Técnico - 07h45 

• Aquecimento - 08h00 

• Início das Provas - 09h00 

Tarde - 2ª ETAPA 

• Aquecimento - 14h30 

• Início das Provas - 15h30 

 

Domingo - 17/02/2019 

Manhã - 3ª ETAPA 

• Aquecimento - 08h00 

• Início das Provas - 09h00 

EQUIPES PARTICIPANTES 

FEMININO 

• COLÉGIO ESTADUAL JOÃO TURIN - CURITIBA 

• COLÉGIO SANTA MARIA - CASCAVEL 

• COLÉGIO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA - CURITIBA 

• COLÉGIO POSITIVO JARDIM AMBIENTAL - CURITIBA 

• COLÉGIO POSITIVO ANGELO SAMPAIO - CURITIBA 

• COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA - PALMEIRA 

• CURSO E COLÉGIO EXPRESSÃO - CASCAVEL 

• ESCOLA SEB DOM BOSCO - CURITIBA 

 

MASCULINO 

• ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS - CURITIBA 

• CAESP - FOZ DO IGUAÇU 

• COLÉGIO ESTADUAL JOÃO TURIN - CURITIBA 

• COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR VICTORIO EMANUEL - CASCAVEL 

• COLÉGIO SANTA MARIA - CASCAVEL 

• COLÉGIO EFETIVO - CURITIBA 

• COLÉGIO POSITIVO BATEL - CURITIBA 

• COLÉGIO POSITIVO JARDIM AMBIENTAL - CURITIBA 

• COLÉGIO POSITIVO ANGELO SAMPAIO - CURITIBA 



 

 

• COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA - PALMEIRA 

• ESCOLA SEB DOM BOSCO - CURITIBA 

• COLÉGIO ESTADUAL PROF. LYSIMACO FERREIRA DA COSTA - CURITIBA 

• POSITIVO EDUCACIONAL LTDA - PONTA GROSSA 

• SEB DOM BOSCO MERCÊS - CURITIBA 

 

CONGRESSO TÉCNICO 

Sábado - 16/02/2019, às 07h45 

Local: Clube Curitibano  

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 2857. Água Verde, Curitiba - PR. 

 

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA - CCO 

Local: Clube Curitibano  

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 2857. Água Verde, Curitiba - PR. 

Telefone: (041) 99974-6651 

 

LOCAL DE COMPETIÇÃO 

Local: Clube Curitibano  

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 2857. Água Verde, Curitiba - PR. 

 

SISTEMA DE DISPUTA 

Todos os alunos/atletas , nadarão agrupados, separados unicamente pelo sexo, sendo o resultado expedido 

respeitando as subclasses, que estarão acontecendo simultaneamente na competição. Os resultados serão 

publicados e anunciados e as medalhas entregues ao final das etapas cerimonial de premiação. 

 

CONVOCAÇÃO OFICIAL 

A convocação dos alunos/atletas para a participação do Campeonato Brasileiro Escolar de Natação - 

Seletiva Nacional será da seguinte forma:  

  



 

 

Categoria Escolar: Será indicada a escola campeã geral do campeonato tanto no naipe feminino como no 

masculino. A escola campeã deverá ser representada por até 6(seis) alunos da mesma escola durante o 

Brasileiro, caso a escola decline da convocação, será chamada a vice-campeã e assim sucessivamente. A 

contagem de pontos será feita após a disputa de cada prova do programa, e obedecendo ao seguinte 

sistema: Provas Individuais 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos para os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugares 

respectivamente. Ao final da competição será declarada vencedora a Escola que obtiver o maior número de 

pontos no masculino e no feminino. Em caso de empate, vencerá a Escola que houver conseguido o maior 

número de primeiros lugares, persistindo o empate, será adotado o mesmo critério para as colocações 

seguintes, até o desempate. Não havendo instituição de ensino que cumpra este critério, não haverá 

representante do Paraná, nesta categoria.  

  

Categoria Seleção:  Após a definição da escola campeã na categoria Escolar, tanto no feminino como no 

masculino, será formada a Seleção Paranaense Escolar baseada nos seguintes critérios: Serão convocados 6 

atletas para a seleção masculina e 6 para a seleção feminina. Serão indicados os atletas que obtiverem as 

seguintes colocações, nesta ordem:  

1 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado peito;   

2 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado costas;  

3 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado borboleta;   

4 - Melhor índice técnico entre a prova de 50 e 100 metros nado livre;  

5 - Melhor tempo da prova de 200 metros medley;  

6 - Melhor tempo da prova de 100 metros nado livre - caso o índice técnico tenha sido na prova de 50 livre.   

 Caso seja o mesmo aluno/atleta convocado pelo critério número 4 e número 6, será convocado o segundo 

melhor tempo da prova de 100 metros nado livre, para uma melhor composição do revezamento 4x100 

metros livres.  

Em caso de não preenchimento na quantidade de atletas (seis) será adotado os seguintes critérios 

auxiliares.  

A – Segundo melhor tempo da prova de 200 metros medley   

B – Segundo Melhor índice técnico nas provas de: 50 e 100 de peito; 50 e 100 de costas; 50 e 100 de 

borboleta; 50 e 100 livre.  

Os treinadores: será convocado 1(um) treinador para cada Naipe, conforme critério abaixo: Treinador com 

maior número de atletas convocados no feminino. Treinador com maior número de atletas convocados no 

masculino. Observação: Havendo empate no maior número de alunos/atletas convocados (as) o desempate 

será feito verificando o melhor índice técnico dos seus alunos/atletas convocados, entre os treinadores 

empatados.  

Parágrafo único - As equipes de revezamento serão formadas com os alunos atletas convocados, somente 

para a Categoria Escolar, na Categoria Seleção não haverá revezamento na etapa nacional. 

  



 

 

RELAÇÃO DE INSCRITOS 

ALUNOS/ATLETAS 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

PROGRAMA DE PROVAS 

 

*As provas que não constam na Seletiva Estadual, devem ser desconsideradas tendo em vista a realização 

do Campeonato Paranaense Escolar de Natação - Seletiva Estadual, estar acontecendo simultaneamente 

a competição da FDAP. Somente estarão disputando a seletiva os alunos efetivamente inscritos na 

competição pela FDEPR e devidamente relacionados neste Boletim. 

 

Qualquer dúvida pode ser sanada pelo email fdepr@fdepr.com ou pelo telefone (041)99974-6651. 

 

TELEFONES ÚTEIS 

CCO (041) 99974-6651 

POLICIA MILITAR 191 

CORPO DE BOMBEIROS 193 

SAMU 192 

  

  

 

Jackson Douglas Almeida 

Coordenador Técnico 

 

Amanda Lilita Andretta 

Coordenação Administrativa 


