
O mais antigo evento em aguas abertas do Brasil, a Travessia do Rio Paraná á nado, em 

Panorama SP, na sua quinquagésima segunda edição, será realizada no domingo (10 de 

setembro de 2017), ás 13:30 no Balneario Municipal Frederico Platzeck. 

A competição tem um percurso de aproximadamente 3.000 m, sentido travessia, com largada 

na margem direita do rio, município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul e chegada 

ao lado paulista em Panorama, no Balneário Municipal. 

Com Premiações para o 1°, 2° e 3° lugar de cada categoria: MIRIM, INFANTIL, JUVENIL, 

ADULTOS, VETERANOS, ESPECIAL (portadores de alguma deficiência física) e PANORAMA, 

sendo todas as categorias FEMININAS e MASCULINAS, e serão conferidos troféus para as 

equipes campeãs, vice-campeãs, mais numerosa. 

REGULAMENTO 

1° A travessia do Rio Paraná a nado é uma competição natatória em aguas abertas, que se 

orgulha de ser a mais antiga do Brasil. Que tem a finalidade, além da pratica esportiva, formar 

a consciência de respeito à natureza, divulgando o terceiro maior rio Brasileiro, onde se forma 

hoje o maior lago fluvial do Brasil. 

2° A competição tem um percurso de 3.000 metros aproximadamente, sentido travessia, com 

largada na margem direita do rio, Município de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul e 

chegada ao lado paulista em Panorama, em local pré-determinado e sinalizado. 

3° Poderão se inscrever clubes e atletas individuais de qualquer parte do território nacional, 

acessando o site www.ticketagora.com.br 52° Travessia do Rio Paraná á Nado, informando: 

Nome Completo, RG e CPF, endereço, e-mail, numero de telefone fixo e celular, para atletas 

menores de idade autorização dos pais e responsáveis. 

4° Os nadadores se inscreverão de acordo com sua data de nascimento, subdivididas em 

masculino e feminino nas seguintes categorias: 

MIRIM- Nascido depois de 2004 

INFANTIL- Nascido em 2002 e 2003 

JUVENIL- Nascido em 2000 e 2001 

ADULTOS- Nascidos entre 1999 e 1972 

VETERANOS- Nascidos antes 1971 

 5° As provas serão realizadas no dia 10 de setembro de 2017 (Domingo), no seguinte horário: 

LARGADA ÚNICA: Todas as categorias 13h30min. Obs.: Chegar ao local embarque no mínimo 

de 30 minutos de antecedência. 

6° Ao se inscrever o nadador receberá um kit (chip) que servirá de identificação para a prova e 

deverá ser entregue ao arbitro na chegada, o qual servirá para o controle das classificações. 

7° Os nadadores que largarem antes do sinal de largada, serão desclassificados. 

http://www.ticketagora.com.br/


8° Todas as provas terão acompanhamento de barco salva- vidas, credenciados pela “Comissão 

Organizadora”. Os barqueiros são os fiscais de percurso credenciados pela Comissão. 

9° Os técnicos, poderão acompanhar as competições em barcos fretados por eles mesmos e 

são proibidos de interferir no trajeto determinado pelo sinal. 

10° Os barcos só poderão atravessar na frente dos nadadores em emergência de socorro. 

11° Nenhuma pessoa, pescador, ou embarcações não credenciada, poderá adentrar, trafegar, 

permanecer apoiada na área de travessia no momento da prova. 

12° O local de chegada dos nadadores, estará demarcadas com boias em forma de funil, onde 

os mesmos, obrigatoriamente, deverão adentar, para ter considerada a sua classificação. 

13° Os nadadores menores, terão que apresentar, no ato da inscrição, a autorização dos pais 

responsáveis ou pelo representante das equipes da qual fazem parte. 

14° Durante o percurso, os nadadores não poderão se firmar nas embarcações, boias ou usar 

quaisquer outros artifícios sem ser o nado, sob pena desclassificação. 

15° Será permitido o uso de qualquer vestimenta própria para a natação, com exceção do pé- 

de- pato. 

16°As provas serão cronometradas e julgadas por uma equipe de árbitros credenciados pela 

Comissão Organizadora e seu julgamento e irrecorrível. 

17° Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora e sua 

equipe de árbitros. 

18° A Comissão Organizadora, não se responsabilizará pela idoneidade física ou por qualquer 

dano que vir a ocorrer com o nadador, Este deve estar em plenas condições de saúde para a 

competição sendo neste caso, responsável, os dirigentes de sua equipe. 

OBS: A Comissão Organizadora comunica que não aceitará opiniões de mudanças de ultima 

hora, neste regulamento, podendo, entretanto, se for conveniente, aceitar para a próxima 

travessia. Pedimos aos técnicos ou responsáveis pelas as equipes que deem conhecimento 

deste regulamento aos atletas. 

DAS ESTADIAS 

19° Oferecemos as delegações visitantes que distem mais de 200 km de Panorama, um 

pernoite em alojamento, do dia 09 para o dia 10 de setembro de 2017. As delegações devem 

trazer colchões e roupas de cama. Para um melhor atendimento, solicitamos que nos enviem 

com antecedência de 03 dias, a relação dos atletas e acompanhantes. Oferecemos ainda, as 

delegações, as seguintes refeições: dia 10/09/2017- Café da manhã e Almoço. 

 

 

DAS PREMIAÇÕES 



Categoria Mirim (Masculino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Infantil (Masculino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Juvenil (Masculino) 

 1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Adulto (Masculino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Veterano (Masculino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Especial (Masculino - Portadores de Deficiência Física) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

 

 

Categoria Panorama (Masculino) 



1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

 

Categoria Mirim (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Infantil (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Juvenil (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Adulto (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Veterano (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

 

 

Categoria Especial (Feminino - Portadores de Deficiência Física) 



1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

Categoria Panorama (Feminino) 

1° R$ 150,00 + Medalha de OURO 

2° R$ 100,00 + Medalha de PRATA 

3° R$ 50,00 + Medalha de BRONZE 

 

 

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

MELHOR TEMPO INDIVIDUAL MASCULINO 

1° Melhor Tempo- R$ 800,00 

2° Melhor Tempo- R$ 500,00 

3° Melhor Tempo- R$ 300,00 

MELHOR TEMPO INDIVIDUAL FEMININO 

1° Melhor Tempo- R$ 800,00 

2° Melhor Tempo- R$ 500,00 

3° Melhor Tempo- R$ 300,00 

Serão conferidos troféus para as equipes: Campeã, Vice- Campeã, Mais numerosa e medalhas 

de participação para todos. 

Critérios para Classificação das equipes 

Será considerada vencedora a agremiação que obtiver as 04 melhores posições na classificação 

geral por tempo entre todos os participantes, independentes da categoria ou sexo. 

 

 


