
Referencial das Principais Infrações das Regras de Natação Pura 
Swimming Rule Quick Reference Infraction 

Não deve ser usado como substituto de um completo conhecimento do Regulamento FINA, edição 2013/2017 

It must not be used as a substitute for the thorough knowledge of FINA Rules, 2013/2017 Edition 

CÓDIGO 
CODE 

A PARTIDA 

THE START 

REGRA FINA 
FINA RULE 

401 
O nadador não tinha pelo menos um pé na parte da frente do bloco de partida. 
Swimmer did not have at least one foot at the front of the starting platforms. 

SW 4.1 

402 
O nadador não se manteve imobilizado na sua posição de partida no bloco. 
Swimmer did not take up a stationary starting position at the platform. 

SW 4.1 

403 
O nadador não se manteve imobilizado na sua posição de partida dentro de água. 
Swimmer did not take up a stationary starting position holding the starting grips. 

SW 4.2 

404 
O nadador partiu antes do sinal de partida. 
Swimmer started before the starting signal. 

SW 4.4 

405 
O nadador, na partida de costas, não alinhou com ambas as mãos nas pegas do bloco de 
partida. 
Swimmer did not hold the starting grips with both hands. 

SW 6.1 

406 
Ao usar a plataforma de partida de costas o(a) nadador(a) dobrou os dedos dos pés sobre a 
parte superior da placa eletrónica  

SW 6.1 

CÓDIGO 
CODE 

  ESTILO LIVRE 

FREESTYLE 

REGRA FINA 
FINA RULE 

501 
O nadador na viragem dos ___ metros não tocou na parede com qualquer parte do corpo. 
Some part of swimmer’s body did not touch the wall at ___ meters turn. 

SW 5.2 

502 
O nadador na chegada não tocou na parede com qualquer parte do corpo. 
Some part of swimmer’s body did not touch the wall at the finish. 

SW 5.2 

503 
Na partida o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até aos 15 m. 
Swimmer’s head did not surface at or before 15m mark following the start 

SW 5.3 

504 
Após a viragem dos ___ metros o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até 
aos 15 metros. 
Following the ___meters turn swimmer’s head did not surface at or before 15m mark. 

SW 5.3 

505 
O nadador submergiu totalmente o corpo durante o percurso aos ___ metros. 
Swimmer totally submerged at ___meters length 

SW 5.3 

506 
O nadador caminhou ou deu impulso sobre o fundo da piscina aos ___ metros. 
Swimmer walked or pushed off the bottom of the pool at ___meters length. 

SW 10.5 

CÓDIGO 
CODE 

  COSTAS 

BACKSTROKE 

REGRA 
FINA 

FINA RULE 

601 
O nadador após a partida não saiu da parede na posição dorsal. 
Swimmer did not swim upon his back following the starting signal. 

SW 6.2 

602 
O nadador abandonou a posição dorsal durante o percurso aos ___ metros. 
Swimmer left position on the back (other than to execute continuous turning action). 

SW 6.2 

603 
Na partida o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até aos 15 m. 
Swimmer’s head did not surface at or before 15m mark following the start. 

SW 6.3 

604 
Na viragem aos ___ metros o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até aos 
15 m. 
Swimmer’s head did not surface at or before 15m mark following the ___ meters turn. 

SW 6.3 

CÓDIGO 
CODE 

  VESTUÁRIO E PUBLICIDADE 

SWIMWEAR AND ADVERTISING 

REGRA FINA 
FINA RULE 

101 
O nadador não utilizou fato de banho aprovado pela FINA. 
Swimmer’s swimsuit not approved by FINA. 

BL 8.1 

102 
O nadador utilizou mais do que um fato de banho. 
Swimmer used more than one swimsuit in one or two pieces. 

BL 8.2 

103 
O nadador utilizou banda elástica. 
Swimmer used additional items like arm or leg bands. 

BL 8.2 

104 
O nadador utilizou ligadura. 
Swimmer used additional items like arm or leg bands. 

BL 8.2 

105 
O nadador não utilizou fato de banho de matéria têxtil. 
Swimmer’s swimsuit made of non-textile material 

BL 8.3 

106 
O nadador utilizou fato de banho contendo símbolos ofensivos. 
Swimmer’s swimsuit with offensive symbols. 

GR 5.1 

107 
O nadador utilizou touca contendo símbolos ofensivos. 
Swimmer’s cap with offensive symbols. 

GR 5.1 

108 
O nadador utilizou óculos contendo símbolos ofensivos. 
Swimmer’s goggles with offensive symbols. 

       GR 5.1 

109 
O nadador apresentou-se com publicidade sobre o corpo. 
Swimmer’s body with advertising. 

  GR 6.2 

110 
O nadador usou vestuário com publicidade ao álcool e ao tabaco. 
Swimmer’s swimsuit or cap with advertising for tobacco/alcohol. 

  GR 6.3 
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605 

 
O nadador submergiu totalmente o corpo durante o percurso aos ___ metros. 
Swimmer totally submerged at ___ meters length. 

SW 6.3 

606 
O nadador submergiu totalmente o corpo durante a chegada. 
Swimmer totally submerged at the finish. 

SW 6.3 

607 
O nadador não começou a executar a viragem imediatamente após ter terminado a braçada 
na posição ventral aos ___metros. 

SW 6.4 

608 
O(A) nadador(a), antes da viragem dos [N] metros, efetuou mais do que uma braçada na 
posição ventral. 
Swimmer used more than one immediate continuous arm pull to turn over to the breast. 

SW 6.4 

609 
O nadador não tocou na parede com qualquer parte do corpo durante a viragem dos _____ 
metros. 
Swimmer did not touch the wall during the ___ meters turn. 

SW 6.4 

610 
O nadador não retomou a posição dorsal logo após a saída da parede na viragem dos 
___metros. 
Swimmer did not return to the position on the back upon leaving the wall. 

SW 6.4 

611 
O nadador não terminou a prova tocando na parede em posição dorsal. 
Swimmer did not finish race whilst on the back. 

SW 6.5 

612 
O nadador não terminou o percurso em posição dorsal aos ____metros. 
Swimmer did not finish ____meters whilst on the back. 

SW 6.5 

CÓDIGO 
CODE 

  BRUÇOS 

BREASTSTROKE 

REGRA 
FINA 

FINA RULE 

701 
O(A) nadador(a), na partida, efetuou mais do que uma pernada de golfinho durante a braçada 
subaquática que antecede a pernada de bruços  
Swimmer used several butterfly kick while submerged following start. 

SW 7.1 

702 
O(A) nadador(a), na viragem dos __metros, efetuou mais do que uma pernada de golfinho 
durante a braçada subaquática que antecede a pernada de bruços  
Swimmer used several butterfly kick while submerged following __meters turn. 

SW 7.1 

703 
O nadador não manteve o corpo em posição ventral na partida  
Swimmer lost body position on the breast following start. 

SW 7.2 

704 
O(A) nadador, após a viragem dos [N] metros, não manteve o corpo em posição ventral 
Swimmer lost body position on the breast following  ___ meters turn. 

SW 7.2 

705 
O(A) nadador(a) não realizou movimentos simultâneos de braços durante o percurso dos 
___metros  
Swimmer did not execute arm movements simultaneous at __meters 

SW 7.2 

706 
O(A) nadador(a) não realizou movimentos de braços no mesmo plano horizontal sem 
alternância. 
Swimmer did not execute arm movements in the same horizontal plane. 

SW 7.2 

707 
O nadador não levou as mãos para a frente juntas, vindas do peito durante o percurso 
__metros 
Swimmer did not push hands forward together from the breast at __meters. 

SW 7.3 

708 
O nadador puxou as mãos para além da linha da anca durante o percurso aos __metros. 
Swimmer brought hands back beyond the hip line at ___ meters length. 

SW 7.3 

709 

O nadador não manteve os cotovelos dentro de água (exceto na última braçada antes da 
viragem, durante a viragem ou na braçada final antes da chegada). 
Swimmer brought elbows over water (except for last stroke before the turn, during the turn or 
the final stroke at the finish). 

SW 7.3 

710 
A cabeça do nadador não rompeu a superfície da água durante cada ciclo completo, aos ___ 
metros. 
Swimmer’s head did not break the surface during each complete cycle at ___meters length. 

SW 7.4 

711 

A cabeça do nadador não rompeu a superfície da água antes das mãos se voltarem para 
dentro na parte mais larga da segunda braçada, depois da partida  
Swimmer’s head did not break the surface before arms reached widest point in second stroke 
after start. 

SW 7.4 

712 

A cabeça do nadador não rompeu a superfície da água antes das mãos se voltarem para 
dentro na parte mais larga da segunda braçada, depois da viragem dos ___ metros. 
Swimmer’s head did not break the surface before arms reached widest point in second stroke 
after ___ meters turn. 

SW 7.4 

CÓDIGO 
CODE 

  BRUÇOS (Continuação) 

BREASTSTROKE (Cont.) 

REGRA FINA 
FINA RULE 

713 
O nadador não realizou movimentos simultâneos de pernas aos __metros. 
Swimmer did not execute leg movements simultaneous at __meters. 

SW 7.4 

714 
O nadador não realizou movimentos no mesmo plano horizontal sem alternância. 
Swimmer did not execute leg movements in the same horizontal plane. 

SW 7.4 

715 
O nadador não rodou os pés para fora durante a fase propulsiva da pernada aos __metros. 
Swimmer’s feet not turned out in the propulsive part of the kick at ___meters. 

SW 7.5 

716 
O nadador executou movimentos alternados aos ___ metros.  
Swimmer used alternating movements at ___meters turn. 

SW 7.5 

717 
O nadador executou pernada de mariposa aos ___ metros.  
Swimmer used butterfly kick at ___meters turn. 

SW 7.5 
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718 
O nadador quebrou a superfície da água com os pés seguido de pernada de golfinho. 
Swimmer’s feet surface the water followed by downward butterfly kick at ___meters length. 

SW 7.5 

719 
O nadador tocou na parede só com uma mão na viragem aos __metros. 
Swimmer touch at ___meters turn with one hand. 

SW 7.6 

720 
O nadador tocou na parede com toque não simultâneo na viragem aos __metros. 
Swimmer touch at ___meters turn not simultaneous hands. 

SW 7.6 

721 
O nadador tocou na parede na viragem com mãos não separadas. 
Swimmer touch at ___meters turn with hands not separated. 

SW 7.6 

722 
O nadador tocou na parede na chegada só com uma mão. 
Swimmer touch at finish with one hand. 

SW 7.6 

723 
O nadador tocou na parede na chegada com toque não simultâneo. 
Swimmer touch at finish with no simultaneous hands. 

SW 7.6 

724 
O nadador tocou na parede na chegada com mãos não separadas. 
Swimmer touch at finish with hands not separated. 

SW 7.6 

725 

O nadador não efetuou o ciclo completo de bruços pela ordem 1 braçada – 1 pernada (exceto 
no último ciclo antes das viragens/chegada onde uma braçada não seguida de uma pernada é 
permitido). 
Swimmer did not execute a 1 arm stroke to 1 leg kick stroke cycle at ___meters length (except 
at the last stroke before turn and finish where an arm stroke not followed by a leg kick is 
permitted). 

SW 7.6 

 

 

 

 

CÓDIGO 
CODE 

  MARIPOSA 

BUTTERFLY 

REGRA FINA 
FINA RULE 

801 

O nadador não manteve o corpo em posição ventral (exceto nas viragens onde é permitido 
batimento de pernas na posição lateral) aos __metros. 
Swimmer lost body position on the breast (except when executing a turn where it is allowed 
an underwater kicking on the side at __meters). 

SW 8.1 

802 
O nadador não levou os braços para a frente por cima da água aos __metros. 
Swimmer did not brought arms forward over the water at ___meters length. 

SW 8.2 

803 
O nadador não levou os braços para a frente simultaneamente aos __metros. 
Swimmer did not brought arms forward simultaneously at ___meters length. 

SW 8.2 

804 
O nadador não trouxe os braços para trás simultaneamente por baixo de água aos 
__metros. 
Swimmer did not brought arms backward simultaneously under water at ___meters length. 

SW 8.2 

805 
O nadador efetuou movimento das pernas não simultâneo aos __metros.  
Swimmer executed leg movements not simultaneously at ___meters length. 

SW 8.3 

806 

O nadador, não tendo as pernas ou os pés ao mesmo nível efetuou alternância entre eles 
aos __metros. 
Swimmer’s legs or feet at different levels alternated in relation to each other at ___meters 
length. 

SW 8.3 

807 
O nadador usou pernada de bruços aos __metros. 
Swimmer used breaststroke kick at ___meters length. 

SW 8.3 

808 
O nadador tocou na parede na viragem só com uma mão aos __metros. 
Swimmer touch at ___meters turn with one hand. 

SW 8.4 

809 
O nadador tocou na parede na viragem com toque não simultâneo aos __metros. 
Swimmer touch at ___meters turn touch not simultaneous hands. 

SW 8.4 

810 
O nadador tocou na parede na viragem com mãos não separadas aos __metros. 
Swimmer touch at ___meters turn with hands not separated. 

SW 8.4 

811 
O nadador tocou na parede na chegada só com uma mão. 
Swimmer touch at finish with one hand. 

SW 8.4 

812 
O nadador tocou na parede na chegada com toque não simultâneo. 
Swimmer touch at finish with hands touch not simultaneous. 

SW 8.4 

813 
O nadador tocou na parede na chegada com mãos não separadas. 
Swimmer touch at finish with hands not separated. 

SW 8.4 

814 
Na partida o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até aos 15 m. 
Swimmer’s head did not surface at or before 15m mark following the start. 

SW 8.5 

814 
Na  viragem aos ___ metros o nadador não rompeu a superfície da água com a cabeça até 
aos 15 m. 
Swimmer’s head did not surface at or before 15m mark following the ___ meters turn. 

SW 8.5 

816 
O nadador efetuou mais do que uma braçada submersa após a partida. 
Swimmer executed more than one arm pull under water following the start. 

SW 8.5 

817 
O nadador efetuou mais do que uma braçada submersa após a viragem dos ___ metros. 
Swimmer executed more than one arm pull under water following the ___ meters turn. 

SW 8.5 
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CÓDIGO 
CODE 

  ESTILOS 

MEDLEY 

REGRA FINA 
FINA RULE 

901 
O nadador, na prova individual, nadou o percurso de Livres em estilo Costas.  
Swimmer, in individual medley event, covered the Freestyle stroke swimming Backstroke. 

SW 9.1 

902 
O nadador, na prova individual, nadou o percurso de Livres em estilo Bruços.  
Swimmer, in individual medley event, covered the Freestyle stroke swimming Breaststroke. 

SW 9.1 

903 
O nadador, na prova individual, nadou o percurso de Livres em estilo Mariposa.  
Swimmer, in individual medley event, covered the Freestyle stroke swimming Buterfly. 

SW 9.1 

904 
O nadador, na prova de estafeta de estilos, nadou o percurso de Livres em estilo Costas.  
Swimmer, in medley relay event, covered the Freestyle stroke swimming Backstroke. 

SW 9.1 

905 
O nadador, na prova de estafeta de estilos, nadou o percurso de Livres em estilo Bruços.  
Swimmer, in medley relay event, covered the Freestyle stroke swimming Breaststroke. 

SW 9.1 

906 
O nadador, na prova de estafeta de estilos, nadou o percurso de Livres em estilo Mariposa.  
Swimmer, in medley relay event, covered the Freestyle stroke swimming Buterfly. 

SW 9.1 

907 
O nadador, na prova individual, nadou os estilos por ordem incorreta.  
Swimmer, in individual medley event, covered the four swimming strokes in incorrect order. 

SW 9.1 

908 
A equipa, na prova de estafeta, nadou os estilos por ordem incorreta.  
Swimmers, in medley relay events, covered the four swimming strokes in incorrect order. 

SW 9.2 

909 
O nadador não efetuou a chegada do estilo de acordo com as regras aplicadas para esse estilo em 
particular, aos ___metros. 
Swimmer did not finish each style in accordance with rules for the particular stroke at meters. 

SW 9.3 

910 
Rendição antecipada do ___ nadador. 
Second/third/fourth Swimmer’s feet lose touch with the starting platform before the preceding team-
mate touches the wall. 

SW 10.11 

911 

Um dos nadadores da equipa, que não o previamente designado, entrou na água, antes de todos 
os nadadores de todas as equipas terem terminado a prova. 
A team member, other than the swimmer designated to swim that length, enters the water before all 
swimmers of all teams have finished the race. 

SW 10.12 

912 
Equipa de estafetas com ordem de entrada dos nadadores alterada sem apresentação de 
justificativo médico. 
Team composition not in the entered order. 

SW 10.13 

913 

O nadador da pista ___ ao terminar o percurso na prova de estafeta, obstruiu outro nadador da 
pista ___ que ainda estava em prova. 
Swimmer of lane ___, having finished his distance in a relay event, obstructed other swimmer who 
has not yet finished his race. 

SW 10.14 

CÓDIGO 
CODE 

  A PROVA 

THE RACE 

REGRA FINA 
FINA RULE 

1001 
O nadador, nadando uma prova individual, não cobriu o percurso completo. 
Swimmer did not cover the whole distance. 

SW 10.2 

1002 
O nadador não permaneceu na mesma pista em que partiu.  
Swimmer did not remain in the same lane in which as started. 

SW 10.3 

1003 
O nadador não terminou a prova na mesma pista em que partiu.  
Swimmer did not finish in the same lane in which as started. 

SW 10.3 

1004 
O nadador não tocou na parede na viragem aos ___ metros.  
Swimmer did not make contact with the wall at ___meters turn. 

SW 10.4 

1005 
O nadador caminhou sobre o fundo da piscina para executar a viragem aos __metros. 
Swimmer at ___meters turn walked the bottom of the pool. 

SW 10.4 

1006 
O nadador deu impulso sobre o fundo da piscina para executar a viragem aos __metros. 
Swimmer at ___meters turn pushed off the bottom of the pool. 

SW 10.4 

1007 
O nadador puxou pela pista. 
Swimmer pulled on the lane rope. 

SW 10.6 

1008 
O nadador obstruiu o nadador de outra pista de efetuar o seu percurso. 
Swimmer obstructed by crossing another lane. 

SW 10.7 

1009 
O nadador impediu o nadador de outra pista de efetuar o seu percurso. 
Swimmer interfered/prevented by crossing another lane. 

SW 10.7 

1010 
O nadador utilizou um dispositivo que lhe permite aumentar a flutuabilidade, velocidade ou 
resistência. 
Swimmer used a device that may aid his speed, buoyancy or endurance. 

SW 10.8 

1011 
O nadador utilizou um fato de banho que lhe permite aumentar a flutuabilidade, velocidade 
ou resistência. 
Swimmer used a swimsuit that may aid his speed, buoyancy or endurance. 

SW 10.8 

1012 
O nadador utilizou fita sobre o corpo não autorizada pelo Comité Médico da FINA. 
Swimmer used tape on the body not approved by FINA Sport Medicine Committee. 

SW 10.8 
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 O Conselho Regional de Arbitragem 

 
1013 

O nadador  da pista ___ ao terminar a sua prova obstruiu outro nadador que ainda estava 
em prova. 
Swimmer  of lane ___ having finished, obstructed other swimmer who has not yet finished 
his race. 

SW 10.14 

 
 

1014 

 
O __(primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto) nadador  da pista ___  ao terminar o seu percurso 
de estafeta obstruiu outro nadador que ainda estava em prova. 
First/ Second/ Third/ Fourth Swimmer  of lane ___ having finished, obstructed other 
swimmer who has not yet finished his race. 

SW 10.14 

1015 
O nadador foi seguido por cadenciação ou uso de dispositivo ou plano para esse efeito. 
Swimmer was followed by pace-making or any device which has that effect. 

SW 10.16 


