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D1

Geral

D1

GENERAL

D 1.1

Estas regras aplicam-se a todas as competições de Saltos
abrangidas por BL 9 e GR 9 (Jogos Olímpicos e Campeonatos
Mundiais), BL 10 (Copa do Mundo de Saltos) e GR 10
(Campeonatos Mundiais de Grupos de Idade).

D 1.1

These Rules shall govern all Diving competitions covered by
BL 9 and GR 9 (Olympic Games and World Championships), BL
10 (World Diving Cup), and GR 10 (World Junior
Championships).

D 1.2

Todas as instalações de Saltos, incluindo os trampolins e
plataformas, devem estar de acordo com as Regras FINA para
Instalações inspecionadas e aprovadas por delegado da FINA
e um membro do Comitê Técnico de Saltos da FINA, a não
mais de 120 dias antes do início das competições.

D 1.2

All diving installations, including the springboards and
platforms, shall be in accordance with the FINA Facilities
Rules, inspected and approved by the delegate of FINA, and a
member of the Technical Diving Committee no later than 120
days prior to the start of the competitions.

D 1.3

Quando os Saltos estiverem compartilhando a mesma área
de instalações com outra modalidade, todas as instalações
devem estar disponíveis para uso dos saltadores nos dias de
competição, desde que não haja nenhuma prova em
andamento.

D 1.3

When diving is sharing the same venue with any other
discipline, all diving installations shall be available for use by
entered diving competitors on competition days provided no
competition is in progress.

D 1.4

Divers younger than 14 years on December 31st in the year of
the competition shall not be permitted to compete at the
Olympic Games, World Championships or World Cups.

D 1.4

Não serão permitidos competir em Jogos Olímpicos,
Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo, saltadores com
idade inferior a 14 anos em 31 de Dezembro do ano da
competição.
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D 1.5

Designação numérica dos Saltos

D 1.5

Diving Number Designations

D 1.5.1

Todos os saltos serão designados por um sistema de 3 ou 4
algarismos seguidos por uma letra.

D 1.5.1

All dives shall be designated by a system of 3 or 4 numerals
followed by a single letter.

D 1.5.2

O primeiro dígito deve indicar o grupo ao qual o salto
pertence:
1 = Frente
2 = Costas
3 = Pontapé
4 = Revirado
5 = Parafuso
6 = Equilíbrio

D 1.5.2

The first digit shall indicate the group to which the dive
belongs:

D 1.5.3

D 1.5.4

Nos grupos Frente, Costas, Pontapé e Revirado, o número 1 no
segundo dígito indica que o salto apresenta uma ação de vôo
durante a execução. Quando inexiste a ação de vôo, o segundo
dígito será (zero).
O terceiro dígito indicará o número de meios saltos mortais a
serem executados. Por exemplo: 1 = ½ mortal, 9 = 4 ½ mortais,
etc. Quando são executados mais de 4 ½ mortais, aparecerá
um 4º dígito junto do 3º, indicando o número de meios
mortais. Por exemplo: 11 = 5 ½ mortais, como 1011.

1 = Front
2 = Back
3 = Reverse
4 = Inward
5 = Twisting
6 = Armstand
D 1.5.3

In the Front, Back, Reverse and Inward groups, a 1 in the
second digit indicates that the dive has a flying action during
the dive. When there is no flying action the second digit shall
be 0.

D 1.5.4

The third digit shall indicate the number of half somersaults
being performed. For example 1 = ½ somersault, 9 = 4 ½
somersaults, etc. When there are more than 4 ½ somersaults
there will be four digits with the third and fourth digits
indicating the number of half somersaults. For example 11 =
5 ½ somersaults as 1011.
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D 1.5.5

Nos saltos em equilíbrio, o segundo dígito indica o grupo ou
direção ao qual o salto pertence.

D 1.5.5

1 – Frente
2 – Costas
3 – Pontapé

In Armstand dives the second digit indicates the group or
direction to which the dive belongs:
1 = Front
2 = Back
3 = Reverse

D 1.5.6

No grupo de parafusos (os saltos iniciados com o primeiro
dígito 5), o segundo dígito indica o grupo ou direção de saída
conforme listado em D 1.5.2 acima.

D 1.5.6

In the Twisting group (those dives beginning with the digit 5)
the second digit indicates the group or direction of the takeoff as listed in D 1.5.2 above.

D 1.5.7

Nos grupos de parafuso em equilíbrio, o 4º dígito indica o
número de meios parafusos a realizar.

D 1.5.7

In the Twisting and Armstand groups the fourth digit shall
indicate the number of half twists being performed.

D 1.5.8 A letra no final do número do salto indica a posição na qual o salto
será executado:

D 1.5.8

The letter at the end of the dive number shall indicate the
position in which the dive is performed:

A – Estendido
B – Carpado
C – Grupado
D – Livre

A = Straight
B = Pike
C = Tuck
D = Free
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D 1.5.9

Posição livre significa qualquer combinação de outras
posições e seu uso é limitado apenas aos saltos em parafuso.

D 1.5.9

Free position means any combination of the other positions
and is restricted in its use in some twisting dives.

D 1.6

Grau de Dificuldade

D 1.6

Degree of Difficulty

D 1.6.1

O grau de dificuldade de cada salto é calculado usando-se a
seguinte fórmula (os valores componentes da fórmula estão
apresentados nos Apêndices 1 e 3):

D 1.6.1

The degree of difficulty of each dive is calculated using the
following formula (the component values of the formula are
outlined in Appendix 1 and 3):

A + B + C + D + E = Grau de Dificuldade

A + B + C + D + E = DEGREE OF DIFFICULTY

D 1.6.2

Como orientação, os saltos de trampolim, com seus números
e graus de dificuldade, estão calculados e tabelados no
Apêndice 2; e os saltos de plataforma, no Apêndice 4.

D1.6.2

As a guide, dives with their numbers and degrees of difficulty
for springboard dives have been calculated and are tabled in
Appendix 2. Platform dives are tabled in Appendix 4.

D 1.6.3

Qualquer salto que não listado no Apêndice 2 ou 4, mas
utilizado em uma competição deve ter número de salto e
grau de dificuldade conforme determinado e de acordo com
as Regras D 1.5 e D 1.6.

D 1.6.3

Any dive, which is not tabled in Appendix 2 or 4 but is used in
a competition, shall be given the dive number and degree of
difficulty as determined in accordance with Rules D 1.5 and D
1.6.
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D 1.6.4

No cálculo do grau de dificuldade de saltos com parafuso, as
seguintes exigências devem ser observadas:

D 1.6.4

- Saltos com ½ mortal e parafusos só poderão ser executados
nas posições A, B ou C.

- Dives with 1⁄2 somersault and twists can only be executed
in position A, B or C,
- Dives with 1 or 1 1⁄2 somersaults and twists can only be
executed in position D,
- Dives with 2 or more somersaults and twists can only be
executed in position B or C,
- Armstand dives with 1, 1 1⁄2, or 2 somersaults and one or
more twists can only be executed in position D, and
- Armstand dives with 2 1⁄2 or more somersaults and twists
can only be executed in position B or C. D 1.6.5 The
Appendixes 1, 2, 3 and 4 are established by the FINA
Technical Diving Committee (TDC) and approved by the FINA
Bureau.

- Saltos com 1 ou 1½ mortais e parafusos só poderão ser
executados na posição D.
- Saltos com 2 ou mais mortais com parafusos só poderão ser
executados nas posições B ou C.
- Saltos em equilíbrio com 1, 1 ½ ou 2 saltos mortais e um ou
mais parafusos só poderão ser executados na posição D.
- Saltos em equilíbrio com 2 ½ ou mais mortais e parafusos
só poderão ser executados nas posições B ou C.
D 1.6.5

Os Apêndices 1, 2,3 e 4 foram estabelecidos pelo Comitê
Técnico de Saltos da FINA (TDC) e aprovados pelo Bureau da
FINA.

In calculating the degree of difficulty for dives with twists, the
following need do be noted:

D 1.6.5

The Appendixes 1, 2, 3 and 4 are established by the FINA
Technical Diving Committee (TDC) and approved by the FINA
Bureau.
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D2

Competições

D2

D 2.1

Geral

D 2.1 General

D 2.1.1

A ordem dos saltadores deverá ser determinada por sorteio.
O sorteio será realizado durante o Congresso Técnico, antes
das competições preliminares. Quando disponível, deve ser
utilizado um sorteio eletrônico.

D 2.1.1

The order of diving shall be determined by a random draw
prior to all preliminary competitions. The draw shall be held
at the Technical Meeting prior to the preliminary
competition. When available, an electronic draw shall be
used.

D 2.1.2

Nas semifinais, os saltadores devem competir na ordem
inversa de sua classificação, determinada pela contagem total
ao final da competição preliminar. Em caso de empate, a
ordem de execução deverá ser definida por sorteio entre os
saltadores empatados.

D 2.1.2

In the semi-finals, the divers shall compete in reverse order of
their ranking determined by the total scores at the end of the
preliminary competition. In the case of a tie, the dive order
shall determined by a draw between the affected divers.
competition. In the case of a tie, the dive order shall
determined by a draw between the affected divers.

D 2.1.3

In the final competition, except where a tournament system
is used, the divers shall compete in the reverse order of their
ranking determined by the total scores at the end of the
semi-final competition. In the case of a tie, the order shall be
determined by a draw between the affected divers.

D 2.1.3

Na competição final, exceto quando o usado o sistema de
torneio, os saltadores competirão na ordem inversa de sua
colocação, determinado pela contagem do total de notas ao
final da competição semifinal. Em caso de empate, a ordem
de execução deverá ser definida por sorteio entre os
saltadores empatados.

Competitions
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D 2.1.4

D 2 1.5

D 2.1.6

Quando for utilizado o sistema de torneio, os saltadores
deverão competir em todas as sessões remanescentes da
competição na ordem inversa de sua colocação, determinada
pela contagem do total de pontos ao final da competição
preliminar. Em caso de empate, a ordem de execução deverá
ser definida por sorteio entre os saltadores empatados.
Quando existir um empate entre os saltadores classificados
na última posição numa semifinal, ambos os saltadores
deverão saltar na mesma.
O número total de saltos executados em uma competição
não deverá exceder de 210. Caso isto venha a ocorrer, a
prova deverá ser dividida em duas ou mais sessões, a menos
que sejam utilizados dois painéis de árbitros auxiliares
(juízes).

D 2.1.4

When the tournament system is used, the divers shall
compete in all remaining sessions of the competition in the
reverse order of their ranking determined by the total scores
at the end of the preliminary competition. In the case of a tie,
the order shall be determined by a draw between the
affected divers. When there is a tie for the last position both
divers will dive in the same semi-final.

D 2.1.5

The total number of dives executed in one session shall not
exceed 210. In that case the session shall be divided into two
or more sessions, unless a double panel system is used.

D 2.1.6

If a diver is unable to compete at the beginning of any
session, the diver ranked next shall advance to the next
session, in order to have the prescribed number of divers in
each session.

Se um saltador está incapacitado para competir em uma
sessão qualquer, o primeiro saltador excedente e não
classificado deve avançar para a sessão subseqüente de
modo que se tenha o número previsto de saltadores para
cada sessão.
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D 2.1.7

Quando dois ou mais saltadores obtêm a mesma contagem
de pontos, um empate deverá ser declarado para aquela
colocação específica.

D 2.1.7

When two or more divers score the same number of points, a
tie shall be declared for that particular place.

D 2.1.8

Nos eventos individuais, o saltador com o número total de
pontos mais elevado será declarado vencedor do evento. Os
demais saltadores deverão ser classificados de acordo com a
sua contagem final de pontos.

D 2.1.8

In the individual events, the diver with the highest total
points shall be declared the winner of that event. The
remaining divers shall be ranked by their final points.

D 2.1.9

Nos eventos sincronizados, a equipe com o número de
pontos mais elevado será declarada a vencedora do evento.
As demais equipes deverão ser classificadas de acordo com a
sua contagem final de pontos.

D 2.1.9

In the synchronised and team events, the team with the
highest total points shall be declared the winner of that
event. The remaining teams shall be ranked by their final
points.

O procedimento para protestos está descrito em GR 9.2

The procedure for protests is outlined in GR 9.2.

D 2.2

Trampolim de 1 metro

D 2.2

1 metre springboard

D 2.2.1

Nos Campeonatos Mundiais haverá prova preliminar e final.
A competição final deverá ser conduzida no sistema de
torneio, nas quais os detalhes serão decididos pelo Bureau
sob-recomendação do Comitê Técnico de Saltos da FINA.

D2.2.1

At the World Championships there shall be a preliminary and
final competition. The final competition shall be conducted in
a tournament system, the details of which shall be decided by
the Bureau on recommendation of the Technical Diving
Committee.
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D 2.2.2

A final incluirá os doze (12) melhores saltadores classificados
na preliminar.

D 2.2.2

The final shall comprise the top twelve (12) ranked divers
from the preliminary competition.

D 2.3

Trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros

D 2.3

3 metre springboard and 10 metre platform

D 2.3.1

Nos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais haverá sempre
uma competição preliminar, uma semifinal e uma final.

D 2.3.1

At the Olympic Games and World Championships there shall
always be a preliminary, a semi-final, and a final competition.

D 2.3.2

A semifinal será composta pelos dezoito (18) melhores
saltadores classificados na competição preliminar e a final
incluirá os doze (12) melhores saltadores da semifinal.

D 2.3.2

The semi-final shall comprise the top eighteen (18) ranked
divers from the preliminary competition and the final shall
comprise the top twelve (12) ranked divers from the semifinal.

D 2.3.3

A preliminar, semifinal e final são eventos separados,
iniciando-se cada um com zero (0) pontos.

D 2.3.3

The preliminary, semi-final, and final competition are
separate events, each starting from zero (0) points.

Saltos Sincronizados – Trampolim de 3 metros e plataforma
de 10 metros

D 2.4

Synchronised Diving - 3 metre springboard and 10 metre
platform.

D 2.4.1

There shall be a preliminary and a final competition.

D 2.4.2

At the World Championships, the final shall comprise the top
twelve (12) teams from the preliminary round.

D 2.4

D 2.4.1
D 2.4.2

Haverá uma competição preliminar e uma final.
Nos Campeonatos Mundiais, a competição final incluirá as
doze (12) equipes melhores classificadas na etapa preliminar.
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D 2.4.3

A preliminar e final são competições separadas, iniciando-se
cada uma delas com zero (0) pontos.

D 2.4.3

The preliminary and final competitions are separate events,
each starting from zero (0) points.

D 2 4.4

No caso de Jogos Olímpicos se for necessário pré-qualificação
quanto ao número de equipes, as competições devem
ocorrer prévia e separadamente em diferentes instalações
para estabelecer quais equipes serão qualificadas.

D 2.4.4

In the case of the Olympic Games, if pre-qualification of the
number of teams is required, competitions may be held
separately and in advance of different venues to establish the
teams that qualify.

D 2.5

Saltos em Equipe – Trampolim de 3 metros e plataforma
de 10 metros combinados

D 2.5

Team diving - 3 metre springboard and 10 metre platform
combined.

D 2.5.1

Haverá apenas uma competição final.

D 2.5.1

There shall be a direct final.

D 2.6

Evento Misto de Saltos Sincronizados - Trampolim de 3
metros e Plataforma de 10m

D 2.6

Mixed Synchro Diving – 3m springboard and 10m platform.

D 2.6.1

There shall be a direct final.

D3

COMPETITION FORMAT

D 3.1

All individual and synchronised diving competitions for men
shall comprise six (6) dives.

D 2.6.1
D3
D 3.1

Haverá apenas uma competição final.
Formato de Competições
Todas as competições de saltos individuais e sincronizados
para homens devem constar de seis (6) saltos.
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D 3.2

Todas as competições de saltos individuais e sincronizados
para mulheres devem constar de cinco (5) saltos.

D 3.2

All individual and synchronised diving competitions for
women shall comprise five (5) dives.

D 3.3

Nenhum salto poderá ser repetido dentre esses seis (6) ou
cinco (5) saltos.

D 3.3

No dives shall be repeated within each six (6) or five (5) dives.

D 3.4

A dive of the same number shall be regarded as the same
dive.

D 3.5

1 metre and 3 metre springboard – men and women.

D 3.5.1

The Women’s springboard competitions shall comprise five
(5) dives from different groups without limit of degree of
difficulty.

D 3.5.2

The Men’s springboard competitions shall comprise six (6)
dives without limit of degree of difficulty, of which one dive
shall be selected.

D 3.4

Um salto com um mesmo número deve ser considerado
como mesmo salto.

D 3.5

Trampolim de 1 metro e de 3 metros – homens e mulheres

D 3.5.1

D 3.5.2

As competições de trampolim para mulheres deverão constar
de cinco (5) saltos de grupos distintos sem limite de grau de
dificuldade.
As competições de trampolim para homens deverão constar
de seis (6) saltos sem limite de grau de dificuldade, um dos
quais deve ser selecionado de cada grupo e mais um
adicional, o qual pode ser selecionado de qualquer dos
grupos.
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D 3.6

Plataforma – homens e mulheres

D 3.6

Platform – men and women.

D 3.6.1

As competições de plataforma para mulheres deverão
constar de cinco (5) saltos de grupos distintos sem limite de
grau de dificuldade.

D 3.6.1

The Women’s platform competitions shall comprise five (5)
dives from different groups without limit of degree of
difficulty.

D 3.6.2

As competições de plataforma para homens deverão constar
de seis (6) saltos de grupos distintos sem limite de grau de
dificuldade.

D 3.6.2

The Men’s platform competitions shall comprise six (6) dives
from different groups without limit of degree of difficulty.

D 3.6.3

At all FINA competitions (Olympic Games, World Championships, World Cups and other FINA events, other than Age
group competitions), only dives from the 10 metre platform
may be executed.

D 3.7

Synchronised diving

D 3.7.1

The synchronised diving competition involves two
competitors diving simultaneously from the springboard or
platform. The competition is judged on how the two divers
individually perform their dives and how the two divers as a
team synchronise their performance.

D 3.6.3

Em todas as competições da FINA (Jogos Olímpicos,
Campeonatos Mundiais, Copas do Mundo e outros eventos
da FINA, excetuando-se competições de Grupos de Idade),
somente saltos de 10 metros poderão ser executados.

D 3.7

Saltos Sincronizados

D 3.7.1

A competição de saltos sincronizados envolve dois
competidores saltando simultaneamente dos trampolins ou
da plataforma. A competição é julgada pela maneira como os
dois saltadores realizam seus saltos e como ambos
sincronizam sua execução como equipe.
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D 3.7.2

As competições em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais,
Copas do Mundo e Campeonatos Continentais devem incluir
dois competidores de uma mesma Federação.

D 3.7.2

The competition at Olympic Games, World Championships,
World Cups and Continental Championships shall comprise
two competitors of the same Federation.

D 3.7.3

Toda competição para mulheres e para sincro misto nos
trampolins de 3 metros e na plataforma deve constar de
cinco (5) rodadas de saltos de cinco (5) grupos distintos. Duas
(2) rodadas de saltos com grau de dificuldade 2.0 definido
para cada salto, não importando a fórmula, e três (3) rodadas
de saltos sem limite de grau de dificuldade. Todos os saltos
de frente, no trampolim, deverão ser executados com uma
corrida de aproximação.

D 3.7.3

Every competition for women and for mixed synchro on 3m
springboard and platform shall comprise five (5) rounds of
dives from five (5) different groups. Two (2) rounds of dives
with an assigned degree of difficulty of 2.0 for each dive
regardless of the formula and three (3) rounds of dives
without limit of degree of difficulty. All forward facing dives
on springboard shall be done with a running approach.

D 3.7.4
D 3.7.4

Toda competição para homens nos trampolins de 3 metros e
na plataforma deve constar de seis (6) rodadas de saltos de
cinco (5) grupos distintos. Duas (2) rodadas de saltos com
grau de dificuldade de 2.0 definido para cada salto, não
importando a fórmula, e quatro (4) rodadas de saltos sem
limite de grau de dificuldade. Todos os saltos de frente, no
trampolim, deverão ser executados com uma corrida de
aproximação.

Every competition for men on 3m springboard and platform
shall comprise six (6) rounds of dives from five (5) different
groups. Two (2) rounds of dives with an assigned degree of
difficulty of 2.0 for each dive regardless of the formula and
four (4) rounds of dives without limit of degree of difficulty.
All forward facing dives on springboard shall be done with a
running approach.
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D 3.7.5

Em cada rodada, os dois saltadores devem realizar o mesmo
salto (salto de mesmo número e na mesma posição).

D 3.7.5

Nota: Nos eventos mistos de saltos sincronizados uma
combinação dos grupos deverá ser permitida (ver D 3.9.5)
D 3.8

Saltos em Equipe

D 3.8.1

A competição de saltos em equipe envolve um saltador e
uma saltadora.

D 3.8.2

D 3.8.3

As competições em Campeonatos Mundiais, Copas do Mundo
e Campeonatos Continentais devem incluir dois
competidores de uma mesma Federação.
Toda competição deve constar de seis (6) saltos diferentes
dos seis (6) grupos distintos. Dois (2) saltos com grau de
dificuldade 2.0 definido para cada salto, não importando a
fórmula, e quatro (4) saltos sem limite de grau de dificuldade.

In each round the two divers must perform the same dive
(same dive number and same position). Note: In mixed
synchronised diving events a combination of groups shall be
allowed (see D 3.9.5).
Nota: Nos eventos mistos de saltos sincronizados uma
combinação dos grupos deverá ser permitida (ver D 3.9.5)

D 3.8

Team diving

D 3.8.1

The team diving competition involves one female and one
male diver.

D 3.8.2

The competition at World Championships, World Cups, and
Continental Championships shall comprise two competitors
of the same Federation.

D 3.8.3

Every competition shall comprise six (6) different dives from
six (6) different groups. Two (2) dives with an assigned degree
of difficulty of 2.0 for each dive regardless of the formula and
four (4) dives without limit of degree of difficulty.
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D 3.8.4

Três (3) saltos devem ser executados pela saltadora e os
outros três (3) saltos pelo saltador. Três (3) saltos devem ser
executados do trampolim de 3 metros e os outros três (3)
saltos da plataforma de 10 m. Cada competidor deve
executar pelo menos um (1) salto do trampolim de 3 metros
e um (1) salto da plataforma de 10 metros.

D 3.8.4

Three (3) dives shall be executed by the female competitor,
the other three (3) dives by the male competitor. Three (3)
dives shall be executed from the 3m springboard and the
other three (3) dives from the 10m platform. Each diver must
perform at least one (1) dive from the 3m springboard and
one (1) dive from the 10m platform.

D 3.8.5

Os dois (2) saltos com grau de dificuldade 2.0 definido para
cada salto, não importando a fórmula, podem ser executados
em qualquer ordem e de qualquer altura, por cada membro
da equipe, um (1) pelo saltador e um (1) pela saltadora.

D 3.8.5

The two (2) dives with an assigned degree of difficulty of 2.0
regardless of the formula may be executed at any time and
from any height by each team member, one (1) by the male
and one (1) by the female.

D 3.8.6

A ordem dos saltadores é sorteada pelas equipes, as quais
executarão os saltos em três (3) rodadas sucessivas,
começando com qualquer um dos dois competidores.

D 3.8.6

The diving order is drawn by teams, which will perform in
three (3) rounds succeeding each other and starting with any
of the two performing divers.

D 3.9

Evento Misto de Saltos Sincronizados

D 3.9

Mixed Synchronised Diving Event

D 3.9.1

Em Campeonatos Mundiais, Copas do Mundo e outras
competições da FINA uma evento adicional misto de Saltos
Sincronizados pode ser conduzido.

D 3.9.1

At the World Championships, Diving World Cups and other
FINA Diving Events additional Mixed Synchronised Diving
Events can be conducted.

D 3.9.2

A Competição deve envolver dois (2) saltadores (um (1)
saltador e uma (1) saltadora) da mesma Federação.

D 3.9.2

The Competition shall comprise two (2) divers (one (1) male
and one (1) female) of the same Federation
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D 3.9.3

Toda competição de Sincronizado Misto em trampolins de 3
m e plataforma de 10 m deve constar de cinco (5) rodadas
de saltos dos cinco (5) grupos.

D 3.9.3

Every competition for Mixed Synchronised on 3m
springboard and 10m platform shall comprise five (5) rounds
of dives from five (5) groups.

D 3.9.4

Duas (2) rodadas de saltos com grau de dificuldade 2.0
definido para cada salto, não importando a fórmula, e três (3)
rodadas de saltos sem limite de grau de dificuldade.

D 3.9.4

Two (2) rounds of dives with an assigned degree of difficulty
of 2.0 regardless of the formula and three (3) rounds of dives
without limit of degree of difficulty.

D 3.9.5

Uma combinação dos grupos deverá ser permitida entretanto
um salto de mesmo número não poderá ser repetido e cada
grupo poderá ser usado não mais que duas vezes.

D 3.9.5

A combination of groups shall be allowed however a dive
number may not be repeated and each group may be used
not more than twice.

D 3.9.6

O Bureau da FINA pode decidir por alterações no programa
de Competições Mistas de Saltos Sincronizados com base em
propostas do Comitê Técnico de Saltos (TDC).

D 3.9.6

The FINA Bureau can decide changes on the program for
Mixed Synchronised Competitions based upon proposals
from the TDC.

D4

Boletins de Saltos

D4

STATEMENT OF DIVES

D 4.1

Cada saltador, ou o seu representante, deverá entregar ao
Árbitro, ou a representante por ele designado, a lista
completa dos saltos escolhidos para a competição preliminar
e as provas subsequentes da competição em formulário
oficial do evento (boletim de saltos).

D 4.1

Each diver, or diver’s representative, shall deliver to the
Referee, or his designated representative, a complete
statement of the selected dives on the official form of the
event for the preliminary competition and all the following
sessions of the competition.
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D 4.2

O saltador e o seu representante, são responsáveis pela
exatidão do que está declarado no boletim de saltos, o qual
deve ser assinado pelo saltador e pelo seu representante.

D 4.3

O boletim de saltos deve ser submetido no prazo máximo de
24 horas antes do início da competição preliminar de cada
evento.

D 4.4

D 4.5

O Árbitro pode aceitar qualquer boletim de saltos
apresentado após o prazo de 24 horas, até 3 (três) horas
antes do início da competição preliminar, desde que seja
acompanhado de uma taxa equivalente a 250 Francos Suíços.
A não ser que o boletim de saltos seja apresentado dentro do
tempo estabelecido, um saltador não poderá ser admitido na
competição.

D 4.2

The diver and the diver’s representative are responsible for
the accuracy of the statement in the list and the statement of
dives shall be signed by the diver and the diver’s
representative.

D 4.3

The statement of dives shall be submitted no later than 24
hours before the commencement of the preliminary
competition in each event.

D 4.4

The Referee may accept any statement of dives submitted
after the 24 hour deadline, up to three (3) hours prior to the
commencement of the preliminary competition, provided it is
accompanied by a fee equivalent of 250 Swiss Francs.

D 4.5

Unless the statement is presented within the time prescribed,
a diver shall not be admitted to the competition.
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D 4.6

Em todas as competições o saltador, ou o seu representante,
pode modificar a lista de saltos dos boletins antes do início de
qualquer semifinal ou final de competição, desde que a
correção seja entregue ao Árbitro ou representante por ele
designado a não mais do que 30 minutos após o término da
prova anterior da competição. Se a nova lista não for
apresentada dentro do tempo estabelecido, o saltador
deverá realizar os saltos conforme indicado na sua lista
original.

D 4.6

In all competitions, the diver or the diver’s representative
may change the statement of dives before the
commencement of any semi-final or final of the competition,
provided the amended statement is lodged with the Referee,
or his designated representative, no later than thirty (30)
minutes after the end of the previous session of the
competition. If a new statement of dives is not submitted
within the prescribed time, the diver shall perform the dives
as indicated in the initial submission

D 4.7

Em qualquer competição e em condições excepcionais, um
saltador pode ser substituído por outro da mesma Federação
até 3 horas antes do inicio da competição preliminar. Nos
eventos sincronizados, em Jogos Olímpicos, a substituição
pode também ocorrer antes do início da competição final. O
Árbitro aceitará uma mudança na lista de saltos.

D 4.7

In any competition, in extenuated circumstances, a diver may
be replaced by another diver of the same Federation up to
three (3) hours before the commencement of the preliminary
competition. In synchronised diving events at the Olympic
Games the replacement may also take place prior to the
commencement of the final competition. The Referee will
accept a change in the statement of dives.

D 4.8

Em todos os eventos, individual, sincronizado e saltos em
equipe, quando o tempo limite for ultrapassado, não será
permitido modificação na lista de saltos.

D 4.8

In individual, synchronised and team diving events, when the
closing times have passed, no change in the statement of
dives shall be permitted.
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D 4.9

A lista de saltos deve conter as seguintes informações na
ordem de execução dos saltos:

D 4.9

- O número de cada salto de acordo com as Regras 1.5.1 a
1.5.7
- A execução ou posição do salto de acordo com a Regra 1.5.8
- A altura do trampolim ou plataforma
- O grau de dificuldade como determinado pela fórmula
descrita na Regra D 1.6.
D 4.10

- The number of each dive according to Rules 1.5.1 to 1.5.7
- The execution or position of the dive according to Rule 1.5.8
- The height of the board or platform
- The degree of difficulty as determined by the Formula
described in Rule D 1.6.
D 4.10

The dives in each round shall be executed by all the divers
consecutively, according to the starting order.

D 4.11

The statement of dives shall take precedence over the
indicator board and any announcement.

D5

COMPETITION PROCEDURE

D 5.1

Control of Competition

D 5.1.1

Every competition shall be controlled by a Referee,
supported by Assistant Referees, together with Judges and a
Secretariat.

Em cada rodada, os saltos devem ser executados por todos os
saltadores consecutivamente e de acordo com a ordem inicial
estabelecida.

D 4.11

O boletim de saltos terá prioridade sobre o placar ou sobre
qualquer anúncio

D5

Procedimentos na Competição

D 5.1

Controle das Competições

D 5.1.1

Toda competição deve ser controlada por um Árbitro,
assessorado por Árbitros Assistentes e em conjunto por
Árbitros Auxiliares (juízes) e um Secretariado.

The statement of dives shall contain the following
information in the order of execution of the dives:
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D 5.1.2

O número do salto a ser executado e a forma de execução
deverá ser mostrado em um placar visível para todos os
saltadores e árbitros auxiliares (juízes).

D 5.1.2

The number of the dive to be performed and the manner of
execution shall be displayed on an indicator board visible to
both divers and judges.

D 5.1.3

Deve ser utilizado um programa de computador com
adequada capacidade para apresentar uma análise de
julgamento.

D 5.1.3

A computer programme with adequate capability to produce
a judging analysis shall be used.

D 5.1.4

When electronic scoring equipment is not available the
judges must have flash cards to display their awards. These
flash cards must be capable of showing awards from 0 to 10
by half points.

D 5.2

Composition of the Judges Panels

D 5.2.1

Whenever possible at the Olympic Games, World
Championships and World Cups, seven (7) judges shall be
used for individual and team events and eleven (11) judges
for synchronised diving events. For synchronised diving,
where eleven (11) judges are used, five (5) shall judge
synchronisation of the dive, three (3) shall judge the
execution of one diver and three (3) the execution of the
other diver.

D 5.1.4

Quando equipamentos eletrônicos de julgamento não
puderem ser utilizados, os árbitros auxiliares (juízes) deverão
utilizar cartelas com numeração de 0 a 10 (incluindo os meios
pontos) para exibir suas notas.

D 5.2

Composição do painel dos Árbitros Auxiliares (juízes)

D 5.2.1

Sempre que possível, em Jogos Olímpicos, Campeonatos
Mundiais e Copas do Mundo, sete (7) árbitros auxiliares
(juízes) devem ser usados para eventos individuais e eventos
em equipe, e onze (11) árbitros auxiliares (juízes) para
eventos de saltos sincronizados (cinco (5) julgarão o
sincronismo do salto, três (3) julgarão a execução de um
saltador e três (3) a execução do outro saltador).
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D.5.2.2

Em todas as competições individuais e competições em
equipe, com exceção de Jogos Olímpicos, Campeonatos
Mundiais e Copas do Mundo, cinco (5) árbitros auxiliares
(juízes) poderão ser usados. Em todas as competições de
saltos sincronizados, com exceção dos Jogos Olímpicos,
Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo, nove (9) árbitros
auxiliares (juízes) poderão ser usados. Cinco (5) julgarão o
sincronismo do salto, dois (2) julgarão a execução de um
saltador e dois (2) a execução do outro saltador.

D 5.2.2

In all individual and team competitions other than the
Olympic Games, World Championships and World Cups, five
(5) judges may be used. In all synchronised diving
competitions, other than Olympic Games, World
Championships and World Cups, nine (9) judges may be used.
Five (5) shall judge the synchronisation of the dive, two (2)
shall judge the execution of one diver and two (2) the
execution of the other diver.

D 5.2.3

Desde que haja suficiente disponibilidade de árbitros
auxiliares (juízes), o painel de árbitros auxiliares (juízes) para
a competição final deverá ser composta de árbitros auxiliares
(juízes) cuja nacionalidade seja distinta daquela de quaisquer
dos saltadores da prova.

D 5.2.3

Provided sufficient judges are available, the panel of judges
for the final competition shall consist of judges whose
nationality is different to that of any of the divers in such
competition.

D 5.2.4

When considered suitable, double panels of judges may be
used in the same event. If double panels are used, the second
panel is introduced in the fourth round of the competition.
Note: In exceptional circumstances, such as high heat and
humidity, the panels may be changed after the end of each
round.

D 5.2.4

Quando viável dois painéis de árbitros auxiliares (juízes)
poderão ser usados no mesmo evento. Se dois painéis são
usados, o segundo é introduzido na quarta rodada da
competição. Nota: Em circunstâncias excepcionais, tais como
elevada temperatura e umidade, os painéis poderão ser
trocados no final de cada rodada.
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D 5.2.5

O Árbitro deve colocar os árbitros auxiliares (juízes) em cada
lado dos trampolins ou plataforma em uso conforme
apresentado na Regra FR 5. Quando isto não for possível, os
árbitros auxiliares (juízes) podem ser agrupados em um dos
lados.

D 5.2.5

The Referee shall place the judges on each side of the springboard or platform in use, as outlined in the Facilities Rule FR
5. When this is not practical, the judges may be placed
together on one side.

D 5 2.6

Uma vez acomodado, um árbitro auxiliar (juiz) não poderá
trocar de posição a não ser a critério do Árbitro e somente
em circunstâncias excepcionais.

D 5.2.6

Once placed, a judge shall not change position unless at the
discretion of the Referee, and then only in exceptional
circumstances.

D 5.2.7

Quando um árbitro auxiliar (juiz) for incapaz de prosseguir
após o início da competição, o mesmo poderá ser substituído
pelo árbitro auxiliar (juiz) reserva.

D 5.2.7

When a judge is unable to continue to function after a
competition has started, he shall be replaced by the reserve
judge.

D 5.2.8

Após cada salto, um sinal é dado pelo Árbitro e cada árbitro
auxiliar (juiz) deverá imediata e simultaneamente, sem
comunicação entre eles e de forma distinta, indicar a nota
para o salto. Quando um aparelho eletrônico de julgamento
for usado, os árbitros auxiliares (juízes) devem dar as notas
imediatamente após a realização do salto.

D 5.2.8

After each dive, on a signal given by the Referee, each judge
shall
immediately
and
simultaneously,
without
communicating with one another, and in a distinct manner,
indicate the award for the dive. When an electronic judging
device is used, the judges shall enter their awards into their
electronic score pads immediately after the performance of
the dive.
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D 5.2.9

As notas do salto devem ser mostradas num placar
eletrônico, de preferência não visível pelos árbitros auxiliares
(juízes). As notas (sem nenhuma outra informação sobre o
andamento da competição) devem ser vistas pelos árbitros
auxiliares (juízes) nos seus aparelhos eletrônicos de
julgamento.

D 5.2.9

The judges’ awards shall be displayed on the electronic
scoreboard, preferably unseen by the judges. The awards
(without any other information about the standing of the
competition) must be seen by the judges on their electronic
score pads

D6

Deveres do Árbitro e Árbitros Assistentes

D6

DUTIES OF THE REFEREE AND ASSISTANT REFEREES

D 6.1

O Árbitro deve estar em completo controle da competição,
localizado em tal posição que permita dirigir a competição e
assegurando que as Regras serão observadas.

D 6.1

The Referee shall be in control of the competition and
located in a position so that he can manage the competition
and ensure that the Rules are observed.

D 6.2

O Árbitro poderá designar um Árbitro Assistente, o qual:

D 6.2

The Referee may designate Assistant Referees, who:

- Observará os saltadores na plataforma,
- Confirmará as notas antes de serem anunciadas, e
- Nos saltos sincronizados, se colocará no lado oposto da
piscina, a fim de observar a execução do saltador naquele
lado.
D 6.3

O Árbitro deve verificar os boletins de saltos. Se um boletim
não está preenchido de acordo com as Regras, o Árbitro deve
corrigi-la antes do início da competição.

- shall observe the diver(s) on the platform,
- confirm the awards prior to their announcement, and
- in synchronised diving, will be positioned on the opposite
side of the pool to observe the performance of the diver on
that side.
D 6.3

The Referee shall inspect the statements of dives. If the
statement does not comply with the Rules, the Referee shall
have it corrected before the beginning of the competition.
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D 6.4

O saltador, ou o seu representante, deve ser informado pelo
Árbitro, o mais cedo possível, de que uma correção é
necessária.

D 6.4

The diver, or the diver’s representative, shall be informed of
the Referee’s decision, that a correction is required, as soon
as possible.

D 6.5

Em caso de circunstâncias imprevistas, o Árbitro pode
declarar uma pequena interrupção, um adiamento ou a
descontinuidade da competição. Se possível, a interrupção
deve ocorrer após uma rodada de saltos.

D 6.5

In the case of unforeseen circumstances, the Referee may
declare a short break, a postponement or a discontinuation
of the competition. If possible the break should be done after
a full round of dives.

D 6.6

Após uma interrupção, a competição deve prosseguir de
onde foi interrompida. Os pontos obtidos antes da
interrupção serão levados para a parte remanescente da
competição, sempre que a mesma for continuada. O
resultado final deve ser baseado na última rodada completa
de saltos. Nota: Se a competição não puder ser continuada, o
resultado será determinado pelo Júri de Apelação.

D 6.6

Following an interruption, the competition shall be continued
from where it was stopped. The points scored before the
interruption shall be carried forward into the remaining
portion of the competition, whenever it is held. The final
results must be based on the last complete round of dives.
Note: If the competition cannot be continued, the result will
be determined by the Jury of Appeal.

D 6.7

Havendo vento forte, o Árbitro pode dar ao saltador o direito
de fazer uma nova saída sem dedução de pontos.

D 6.7

When there is a strong wind, the Referee may give a diver the
right to make a re-start without deduction of points.
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D 6.8

Antes de cada salto, o Árbitro ou anunciador deverá anunciar
na língua do país sede da competição o nome do saltador e o
salto a ser executado. Em competições onde plataformas
diferentes são utilizadas, a altura da plataforma deve ser
igualmente anunciada. Se um placar é utilizado, todas as
informações relativas ao salto devem ser assinaladas e o
anúncio deve se limitar apenas à identificação do saltador.

D 6.9

Quando um salto é incorretamente anunciado, o saltador, ou
seu representante, deve avisar ao Árbitro imediatamente, o
qual verificará e confirmará o que consta no boletim de
saltos.

D 6.10

Se um salto incorretamente anunciado é executado pelo
saltador, o Árbitro pode cancelá-lo, anunciar o salto correto e
promover sua imediata execução. As notas do salto
cancelado devem ser anotadas caso seja apresentado um
protesto.

D 6.8

Before each dive, the Referee or the official announcer shall
announce in the language of the host country the name of
the diver and the dive to be executed. In competitions where
different platforms are used the height of the platform shall
also be announced. If a scoreboard is used, all information
concerning the dive shall be displayed and the
announcement may be restricted to the identification of the
diver.

D 6.9

When a dive is incorrectly announced, the diver or his
representative shall advise the Referee immediately, who
shall then confirm the diver’s statement of dives.

D 6.10

If the incorrectly announced dive is executed by the diver, the
Referee may cancel it and have the correct dive announced
and performed immediately. The awards for the first dive
must be noted should a protest be lodged.
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D 6.11

O salto deve ser executado após o sinal dado pelo Árbitro. O
sinal não poderá ser dado antes de o saltador assumir a
posição no trampolim ou plataforma e o Árbitro tenha
verificado o placar indicador. Para saídas de costas e
revirados, o saltador não deve se deslocar para a ponta do
trampolim ou plataforma antes do sinal do Árbitro.

D 6.12

A cada salto deve ser dado tempo suficiente para sua
preparação e execução, porém se o saltador levar mais de um
minuto após a advertência do Árbitro o saltador receberá
nota zero (O) pelo salto anunciado.

D 6.13

D 6.14

D 6.15

Quando um saltador executar um salto antes de dado o sinal,
o Árbitro decidirá se o salto deve ser repetido.
O Árbitro permitirá que um salto seja repetido se, em sua
opinião, a execução do salto foi influenciada por
circunstâncias excepcionais. As notas do primeiro salto
devem ser anotadas caso um protesto seja apresentado.
A solicitação para essa repetição deverá ser feita pelo
saltador, ou pelo seu representante, imediatamente após o
salto.

D 6.11

The dive shall be executed after a signal given by the Referee.
The signal shall not be given before the diver has assumed his
position on the board or platform and the Referee has
checked the indicator board. For backward and inward takeoffs, the diver shall not proceed to the end of the springboard
or platform until after the signal has been given by the
Referee.

D 6.12

Each diver shall be given sufficient time for the preparation
and execution of the dive, but if it takes more than one
minute after the Referee has given a warning, the diver shall
receive zero (0) points for the dive announced.

D 6.13

When a diver executes a dive before the signal is given, the
Referee shall decide whether the dive shall be repeated.

D 6.14

In exceptional circumstances, the Referee may allow a diver
to repeat a dive without penalty. The awards for the first dive
must be noted should a protest be lodged.

D 6.15

The request for such a repetition must be made immediately
by the diver or his representative.
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D 6.16

Se o saltador der um “duplo pulo” (movimento voluntário)
na ponta do trampolim ou da plataforma, antes da saída, o
Árbitro deverá declarar salto falho.

D 6.16

If the diver double bounces on the end of the springboard or
platform before take-off, the Referee shall declare it a failed
dive.

D 6.17

Quando o último passo não for feito com um só pé, o Árbitro
deverá declarar salto falho.

D 6.17

When in a running dive the final step is not from one foot,
the Referee shall declare it a failed dive.

D 6.18

Quando a saída não for feita no trampolim com ambos os pés
simultaneamente, o Árbitro declarará salto falho.

D 6.18

When the take-off from the springboard is not from both feet
simultaneously, the Referee shall declare it a failed dive.

D 6.19

Quando ficar claro que o salto foi executado em posição
diferente da anunciada, o Árbitro repetirá o anúncio e
declara que a máxima nota será de 2 pontos antes de dar
sinal aos árbitros auxiliares (juízes) para apresentarem suas
notas. Se um árbitro auxiliar (juiz) conceder uma nota acima
de 2 pontos, o Árbitro declarará 2 pontos para nota daquele
árbitro auxiliar (juiz).

D 6.19

When it is quite clear that the dive has been performed in a
position other than that announced, the Referee shall repeat
the announcement, and declare that the maximum award
shall be 2 points, before giving the judges the signal to show
their marks. If a judge then awards more than 2 points, the
Referee shall declare the award from that judge to be 2
points.

D 6.20

Quando um parafuso for maior ou menor que o anunciado
em 90º ou mais, o Árbitro deverá declarar salto falho.

D 6.20

When at the entry a twist is greater or less than that
announced by 90 degrees or more, the Referee shall declare
it a failed dive.
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D 6.21

Quando o Árbitro estiver certo de que o saltador realizou um
salto de número diferente do anunciado, o Árbitro deverá
declarar salto falho.

D 6.21

When the Referee is certain that a diver has performed a dive
of a number other than that announced, the Referee shall
declare it a failed dive.

D 6.22

Quando um ou ambos os braços são mantidos acima da
cabeça nos saltos com entrada em pé ou abaixo da cabeça
nos saltos com entrada de cabeça, o Árbitro declarará uma
nota máxima de 4 ½ pontos. Se um árbitro auxiliar (juiz)
conferir uma nota acima de 4 ½ pontos, o Árbitro declarará 4
½ a nota daquele árbitro auxiliar (juiz).

D 6.22

When one or both arms are held above the head in a feet
first entry or below the head in a head first entry, the Referee
shall declare the maximum award to be 4½ points. If a judge
then awards more than 4½ points, the Referee shall declare
the award from that judge to be 4½ points.

D 6.22.1

In head first dives, if the feet enter the water before the head
or hands, the Referee shall declare it a failed dive.

D 6.22.2

In feet first dives, if the head or hands enter the water before
the feet, the Referee shall declare it a failed dive.

D 6.23

During the execution of a dive, there shall be no assistance to
the diver from any person. Assistance between dives shall be
permitted.

D 6.22.1

D 6.22.2

D 6.23

Em saltos com entrada de cabeça, se os pés entram na água
antes da cabeça ou das mãos, o Árbitro deve declarar salto
falho.
Em saltos com entrada em pé, se a cabeça ou as mãos
entram na água antes dos pés, o Árbitro deve declarar salto
falho.
Durante a execução de um salto, não deverá ocorrer
assistência de qualquer pessoa ao saltador. A assistência
entre os saltos é permitida.
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D 6.24

O Árbitro poderá declarar um salto como falho se considerar
que foi dada assistência ao saltador após o sinal de partida.

D 6.25

Quando um saltador, em um salto com corrida, dá um passo
e para, ou em um salto parado, para o movimento após ter
começado a pressionar as pernas, o Árbitro deverá considerar
que houve uma reinício e deduzir 2 pontos da nota de cada
árbitro auxiliar (juiz).

D 6.26

D 6.27

D 6.28

D 6.29

D 6.24

The Referee may declare a dive to be failed if he considers
that assistance has been given to the diver after the starting
signal.

D 6.25

When a diver in a running dive takes a step and stops or in a
standing dive stops the movement for the take-off after the
legs have commenced to press, the Referee shall declare
there has been a re-start and shall deduct 2 points from the
award of each judge.

D 6.26

When there is a restart in a running, standing, or armstand
dive, the Referee shall deduct 2 points from the award of
each judge.

Quando uma segunda tentativa (reinício) é realizada sem
sucesso o Árbitro declarará o salto como falho.

D 6.27

When a second attempt (a re-start) is unsuccessful, the
Referee shall declare a failed dive.

Quando um saltador se recusar a executar um salto, o Árbitro
deverá declarar o salto como falho.

D 6.28

When a diver refuses to execute a dive, the Referee shall
declare a failed dive.

D 6.29

If a diver in a competition disturbs a contest, the Referee may
exclude him from that competition. If a member of a team, a
coach or an official disturbs a contest, the Referee may
exclude that person from the competition area.

Quando houver um reinício nos saltos com corrida, parados,
ou em equilíbrio, o Árbitro deverá deduzir 2 pontos da nota
de cada árbitro auxiliar (juiz).

Se um saltador, durante a competição, perturbar a prova, o
Árbitro poderá excluí-lo daquela competição. Se um membro
de uma Federação perturbar o evento, o Árbitro pode excluílo das dependências daquela instalação.
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D 6.30

Um Árbitro pode retirar qualquer árbitro auxiliar (juiz) da
competição, cujo julgamento ele considerar insatisfatório, e
poderá designar outro árbitro auxiliar (juiz) para substituí-lo.
Ao final da competição, o Árbitro deverá apresentar um
relatório escrito ao Júri de Apelação.

D 6.30

The Referee may remove any judge from the competition
whose judgement he regards as unsatisfactory and may
appoint another judge to replace him. At the end of the
competition the Referee shall make a written report to the
Jury of Appeal.

D 6.31

Esta mudança de árbitro auxiliar (juiz) deverá ocorrer
somente no final da prova ou rodada de saltos realizada por
cada saltador.

D 6.31

Such a change of judge shall take place only at the end of a
session or round of dives performed by each diver.

D 6.32

At the end of the competition the Referee shall confirm the
final results by his signature.

D7

DUTIES OF THE SECRETARIAT

D 7.1

The records of the competitions shall be kept by two
independent secretaries.

D 7.2

In order to facilitate the scoring, a computer, a rapid
calculator, or a chart may be used.

D 6.32

Ao final da competição, o Árbitro deve confirmar o resultado
final por meio de assinatura na folha de resultados.

D7

Deveres dos Secretários

D 7.1

D 7.2

Os resultados das competições devem ser anotados por dois
secretários independentes.
Para facilitar a contagem, um computador, uma calculadora
rápida ou uma tabela podem ser utilizados.
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D 7.3

D 7.4

Nos eventos individuais e eventos em equipe, as notas dos
árbitros auxiliares (juízes) devem ser anunciadas conforme a
ordem da posição das cadeiras. O primeiro secretário deverá
registrar as notas no boletim de saltos conforme anunciadas.
Nos eventos de saltos sincronizados, as notas dos árbitros
auxiliares (juízes) devem ser anunciadas iniciando com os
árbitros auxiliares (juízes) de execução conforme a ordem de
posição das cadeiras, seguido pelas notas dos árbitros
auxiliares (juízes) de sincronismo também na ordem de
posição das cadeiras. Quando for utilizado computador ou
placar indicativo, não é necessário o anúncio das notas dos
árbitros auxiliares (juízes) e o secretário pode registrar as
notas diretamente do monitor.
O segundo secretário deverá registrar no boletim de saltos as
notas mostradas pelos árbitros auxiliares (juízes). Quando um
computador for utilizado para determinar as notas, o
segundo secretário poderá registrar as notas diretamente do
monitor.

D 7.3

In individual and team events, the judges’ awards shall be
announced in their seating order, and the first secretary shall
record all awards as announced on the diver’s statement of
dives. In synchronised diving events, the judges awards shall
be announced, starting with the execution judges awards in
seating order, followed by the synchronised judges awards,
also in seating order. When a computer and a scoreboard are
used, the announcement of the judges awards is not
necessary and the secretary may record the awards directly
from the monitor.

D 7.4

The second secretary shall enter on the diver’s statement of
dives the judges’ awards. When a computer is used to
determine the scores, the second secretary may record the
awards directly from the monitor.
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D 7.5

Em eventos individuais e eventos em equipe quando sete (7)
árbitros auxiliares (juízes) são utilizados, os secretários
devem cancelar as duas notas mais altas e as duas notas mais
baixas. Quando mais de duas (2) notas forem iguais, apenas
duas (2) delas serão canceladas. Se somente cinco (5) árbitros
auxiliares (juízes) são utilizados, os secretários devem
cancelar a nota mais alta e a nota mais baixa.

D 7.6

Nos saltos sincronizados, quando onze (11) árbitros auxiliares
(juízes) são usados, os secretários devem cancelar a nota
mais alta e a nota mais baixa de execução de cada saltador e
a nota mais alta e a nota mais baixa de sincronismo. Quando
mais de duas (2) notas forem iguais, apenas duas (2) delas
podem ser canceladas.

D 7.7

Nos saltos sincronizados, quando nove (9) árbitros auxiliares
(juízes) são usados, os secretários devem cancelar a nota
mais alta e a nota mais baixa de execução e a nota mais alta e
a nota mais baixa de sincronismo. Quando duas (2) ou mais
notas forem iguais, qualquer uma delas pode ser cancelada.

D 7.5

In the individual and team events, when seven (7) judges are
used, the secretaries shall cancel the two (2) highest and the
two (2) lowest judges’ awards. When more than two (2)
awards are equal only two of the equal awards shall be
cancelled. If only five (5) judges are used, the secretaries shall
cancel the highest and the lowest award.

D 7.6

In synchronised diving, when eleven (11) judges are used, the
secretaries shall cancel the highest and the lowest judges’
awards given for execution for one diver, the highest and
lowest judges’ awards for execution of the other diver and
the highest and lowest judges’ awards given for
synchronisation. When more than two (2) awards are equal
only two of the equal awards may be cancelled.

D 7.7

In synchronised diving, when nine (9) judges are used, the
secretaries shall cancel the highest and the lowest judges’
awards given for execution and the highest and lowest
judges’ awards given for synchronisation. When two (2) or
more awards are equal, either of the equal awards may be
cancelled.
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D 7.8

Os secretários devem, independentemente, somar as notas
remanescentes e multiplicar o total pelo grau de dificuldade
do salto para determinar o valor do salto, de acordo com os
seguintes exemplos:

D 7.8

The secretaries shall independently add the remaining
awards and multiply this total by the degree of difficulty for
the dive to determine the score of the dive according to the
following examples:

- Competições Individuais e em Equipes

Individual and team competitions

Cinco (5) árbitros auxiliares (juízes): 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
Sete (7) árbitros auxiliares (juízes): 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 =
45.0

Five (5) judges: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
Seven (7) judges: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
Synchronised Diving competitions

- Competições de Saltos Sincronizados
Nine (9) judges:
Nove (9) árbitros auxiliares (juízes):
Execução do Saltador nº 1: 7.0, 6.5
Execução do Saltador nº 2: 5.5, 5.5
Notas do Sincro: 8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64
Onze (11) árbitros auxiliares (juízes):
Execução do Saltador nº 1: 7.0, 6.5,6,0
Execução do Saltador nº 2: 5.5, 5.5,7,0
Notas do Sincro: 8.5, 8.0, 7,5, 8,0, 7.0 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64

Execution diver 1: 7.0, 6.5
Execution diver 2: 5.5, 5.5
Synchro awards: 8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64
Eleven (11) judges:
Execution diver 1: 7.0, 6.5, 6.0
Execution diver 2: 5.5, 5.5, 7.0
Synchro awards: 8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64
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D 7.9

Quando um árbitro auxiliar (juiz), por motivo de doença ou
qualquer circunstância imprevista, não apresentou sua nota
para um salto em particular, a média das notas dos outros
árbitros auxiliares (juízes) deverá ser adotada para a nota
omitida. A nota deverá ser calculada com arredondamento
para baixo ou para cima para o mais próximo meio ponto ou
número inteiro. Médias terminando em 0,01 a 0,24 não
devem ser arredondadas. Médias terminando em 0,25 a 0,74
devem ser arredondadas para 0,50. Médias terminando com
0,75 ou mais, devem ser arredondadas para o próximo
número inteiro.

D 7.9

When a judge by reason of illness or any other unforeseen
circumstances, has made no award for a particular dive, the
average of the awards of the other judges shall be adopted as
the missing award. The award shall be rounded up or down
to the nearest half point or whole point. Averages ending in
.01 to .24 shall be lost. Averages ending in .25 to .74 shall be
rounded to .50. Averages ending in .75 or higher shall be
rounded up to the next whole point.
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D 7.10

Nos saltos sincronizados, quando um árbitro auxiliar (juiz de
execução ou sincronismo) por razões de doença ou outra
circunstância imprevista, não apresentou sua nota para um
salto em particular, em um painel de onze (11) árbitros
auxiliares (juízes), a média das notas dos outros dois (2) juízes
de execução do mesmo saltador, ou a média das notas dos
outros quatro juízes de sincronismo deve ser adotada como a
nota omitida. A nota deverá ser calculada com
arredondamento para baixo ou para cima para o mais
próximo meio ponto ou número inteiro. Médias terminando
em 0,01 a 0,24 não devem ser arredondadas. Médias
terminando em 0,25 a 0,74 devem ser arredondadas para
0,50. Médias terminando com 0,75 ou mais, devem ser
arredondadas para o próximo número inteiro. Em um painel
com nove (9) árbitros auxiliares (juízes), a nota do outro juiz
de execução do mesmo saltador deve ser adotada para a
nota omitida.

D 7.11

Ao final da competição os dois secretários devem comparar
suas folhas de anotações de resultados.

D 7.12

O resultado da competição deve ser obtido das folhas de
anotações de resultados.

D 7.10

In synchronised diving, when a judge (execution or
synchronised) by reason of illness or any other unforeseen
circumstances, has made no award for a particular dive, in an
eleven (11) judge panel, the average of the awards of the
other two (2) execution judges of the same diver, or the
average of the other four synchronised judges, shall be
adopted as the missing award. The average award shall be
rounded up or down to the nearest half point or whole point.
Averages ending in .01 to .24 shall be lost. Averages ending in
.25 to .74 shall be rounded to .50. Averages ending in .75 or
higher shall be rounded up to the next whole point. In a nine
(9) judge panel, the award of the other execution judge of the
same diver shall be adopted as the missing award.

D 7.11

At the end of the competition the two secretaries shall
collate the score sheets.

D 7.12

The result of the competition shall be obtained from the
score sheets.
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D 7.13

Se um equipamento eletrônico for usado, somente um
secretário poderá ser utilizado. Esse secretário irá anotar as
notas e o resultado eletrônico, somente para que se tenha
certeza que o resultado final poderá ser calculado, em caso
de falha do equipamento eletrônico.

D 7.13

If an electronic officiating equipment is in use, only one
secretariat may be used. The secretariat records the awards
and the electronic result only, to make sure that the final
result can be calculated in a case that the electronic
officiating equipment breaks down.

D 7.14

Nos eventos FINA o resultado final deve ser anunciado em
uma das línguas oficiais da FINA (Inglês ou Francês).

D 7.14

The final result at FINA events shall be announced in one of
the official languages of FINA (English or French).

D8

Critérios de Julgamento

D8

JUDGING

D 8.1
D 8.1.1

Geral
Um árbitro auxiliar (juiz) deve julgar um salto de O a 10
pontos de acordo com sua impressão geral e dentro dos
seguintes critérios:

D 8.1 General
D 8.1.1
A judge shall award from 0 to 10 points for a dive according
to his overall impression within the following criteria:

Excelente
Muito Bom
Bom
Satisfatório
Deficiente
Insatisfatório
Completamente Falho

10 Pontos
8½ a 9½ Pontos
7 a 8 Pontos
5 a 6½ Pontos
2½ a 4½ Pontos
½ a 2 Pontos
0 Ponto

Excellent
Good
Good
Satisfactory
Deficient
Unsatisfactory
Completely failed

10 Very
8.5 – 9.5
7.0 – 8.0
5.0 – 6.5
2.5 – 4.5
0.5 – 2.0
0

37

D 8.1.2

No julgamento de um salto, o árbitro auxiliar (juiz) não deve
ser influenciado por outro fator que não a técnica e a
execução do salto. O salto deve ser julgado sem considerar a
aproximação para a posição inicial, a dificuldade do salto ou
qualquer movimento feito abaixo da superfície da água.

D 8.1.2

When judging a dive, the judge must not be influenced by any
factor other than the technique and execution of the dive.
The dive must be considered without regard to the approach
to the starting position, the difficulty of the dive, or any
movement beneath the surface of the water.

D 8.1.3

Os pontos a serem considerados ao julgar a impressão geral
de um salto são a técnica e a graça da:

D 8.1.3

The points to be considered in judging the overall impression
of a dive are the technique and grace of:

Posição inicial
Corrida ( pulo para ponta )
Saída
O vôo
Entrada

- the starting position and the approach
- the take-off
- the flight
- the entry

1
1

3

2
3

2

4

4

5

5
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D 8.1.4

Quando um salto é claramente realizado em urna posição
diferente daquela anunciada, o salto deve ser julgado
insatisfatório. A nota mais elevada para o salto será de 2
pontos.

D 8.1.4

When a dive is performed clearly in a position other than that
announced the dive shall be deemed unsatisfactory. The
highest award for such a dive is 2 points.

D 8.1.5

Quando um salto é realizado parcialmente em uma posição
diferente da anunciada, os árbitros auxiliares (juízes)
exercerão sua própria opinião em avaliá-lo até o máximo de
4½ pontos.

D 8.1.5

When a dive is performed partially in a position other than
that announced, the judges shall exercise their own opinion
in making their award up to a maximum of 4½ points.

D 8.1.6

Quando um salto não for executado na posição Estendida (A),
Carpada (B) ou Grupada (C), os árbitros auxiliares (juízes)
deduzirão de ½ a 2 pontos de acordo com sua opinião.

When a dive is not performed in the straight (A), pike (B),
tuck (C), or free (D) position, the judge shall deduct from ½ to
2 points, according to his opinion.

D 8.1.7

Quando um árbitro auxiliar (juiz) considerar que um salto de
número diferente foi executado, ele poderá atribuir O (zero)
mesmo que o Árbitro não o tenha declarado como salto
falho.

When a judge considers that a dive of a different number has
been performed he may award zero (0) points,
notwithstanding that the Referee has not declared it to be a
failed dive.

D 8.2

The starting position

D 8.2

Posição Inicial

D 8.2.1

When the signal is given by the Referee, the diver shall take
the starting position.

D 8.2.1

Quando o sinal for dado pelo Árbitro, o saltador deve se
dirigir à posição inicial.

D 8.1 6

D 8.1.7
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D 8.2.2

A posição inicial deve ser livre e sem afetação

D 8.2.2

The starting position shall be free and unaffected.

D 8.2.3

Quando a correta posição inicial não for livre e sem afetação,
cada árbitro auxiliar (juiz) poderá deduzir de ½ a 2 pontos,
conforme sua opinião.

D 8.2.3

When the correct starting position is not free and unaffected,
each judge shall deduct ½ to 2 points, according to his
opinion.

D 8.2.4

Saltos Parados

D 8.2.4

Standing dives

D 8.2.4.1

A posição inicial nos saltos parados deve ser assumida
quando o saltador se coloca na ponta do trampolim ou
plataforma.

D 8.2.4.1

The starting position in standing dives shall be assumed when
the diver stands on the front end of the board or platform.

D 8.2.4.2

The body shall be straight, head erect, with the arms straight
in any position.

D 8.2.4.3

When executing a standing dive, the diver must not bounce
(crowhop) on the springboard or platform before the takeoff. In this circumstance, the judge shall deduct from ½ to 2
points, according to his opinion.

D 8.2.4.2

D 8.2.4.3

O corpo deve estar estendido, cabeça ereta e braços
estendidos em qualquer posição.
Ao executar um salto parado, o saltador não deve “saltar” (
movimento involuntário) no trampolim ou plataforma antes
da saída. Nestas circunstâncias, o árbitro auxiliar (juiz) poderá
deduzir de ½ a 2 pontos, conforme sua opinião.
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D 8.2.5

Saltos com Corrida

D 8.2.5

Running dives

D 8.2.5.1

A posição inicial para os saltos com corrida deve ser assumida
quando o saltador está pronto para realizar o primeiro passo
da aproximação (corrida).

D 8.2.5.1

The starting position in a running dive shall be assumed when
the diver is ready to take the first step of the run.

D 8.2.6

Armstand dives

D 8.2.6.1

The starting position in an armstand dive shall be assumed
when both hands are on the front end of the platform and
both feet are off the platform.

D 8.2.6.2

When, in an armstand dive, a stationary and steady balance
in the straight vertical position is not shown, each judge shall
deduct from ½ to 2 points, according to his opinion.

D 8.2.6.3

A re-start shall be allowed when a diver loses his balance, one
or both feet return to the platform, or any other part of his
body other than his hands touches the platform. When a
diver loses his balance and moves one or both hands from
the original position at the front end of the platform, this
shall be deemed as a re-start.

D 8.2.6
D 8.2.6.1

D 8.2.6.2

D 8.2.6.3

Saltos em equilíbrio
A posição inicial nos saltos em equilíbrio deve ser
considerada quando ambas as mãos estiverem sobre a
plataforma e ambos os pés estiverem fora da plataforma.
Quando um salto em equilíbrio, não demonstrar um
equilíbrio estável na posição vertical, cada árbitro auxiliar
(juiz) poderá deduzir de ½ a 2 pontos, conforme sua opinião.
Um reinício será permitido quando o saltador perder o
equilíbrio, e um ou ambos os pés, ou qualquer parte do
corpo, que não sejam suas mãos, retornem a plataforma. Se
o saltador perder o equilíbrio e deslocar uma ou ambas as
mãos da posição original na ponta da plataforma, tal ação é
julgada como reinício.
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D 8.3

A corrida

D 8.3

The approach

D 8.3.1

Quando se executa um salto com corrida no trampolim ou
plataforma, a corrida deve ser suave, esteticamente
agradável e contínua até o final do trampolim ou plataforma,
com o último passo sendo feito com um só pé.

D 8.3.1

When executing a running dive from either the springboard
or the platform, the run shall be smooth, aesthetically
pleasing, and in a forward direction to the end of the
springboard or platform with the final step being from one
foot.

D 8.3.2

Quando a corrida não é suave, esteticamente agradável e
com continuidade até o final do trampolim ou plataforma,
cada árbitro auxiliar (juiz) deduzirá de ½ a 2 pontos, de
acordo com sua opinião.

D 8.3.2

When the run is not smooth, aesthetically pleasing, or in a
forward direction to the end of the springboard or platform,
each judge shall deduct ½ to 2 points, according to his
opinion.

D 8.3.3

When the final step is not from one foot, the judge may
award zero (0) points, notwithstanding that the Referee has
not declared it to be a failed dive.

D 8.3.4

The diver must not double bounce on the end of the
springboard or platform before the take-off. When the judge
considers that the diver has double bounced in a dive, the
judge may award zero (0) points, notwithstanding that the
Referee has not declared it to be a failed dive.

D 8.3.3

D 8.3.4

Quando o último passo não for feito com um só pé, o árbitro
auxiliar (juiz) poderá dar nota zero (0) pontos, mesmo que o
Árbitro não declare salto falho.
O saltador não deve dar um “duplo pulo” (movimento
voluntário) na ponta do trampolim ou da plataforma, antes
da saída. Quando o árbitro auxiliar (juiz) considerar que o
saltador deu um “duplo pulo” em um salto, esse árbitro
auxiliar (juiz) poderá dar nota zero (0), mesmo que o Árbitro
não declare salto falho.
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D 8.4

A Saída

D 8.4

The take-off

D 8.4.1

A saída nos saltos de frente e pontapé pode ser feita parada
ou com corrida conforme a opinião do saltador. A saída nos
saltos de costas e revirado deverá ser feita parada.

D 8.4.1

The take-off in forward and reverse dives may be performed
either standing or running at the option of the diver. The
take-off in backward and inward dives must be performed
standing.

D 8.4.2

A saída no trampolim deverá ser feita com os dois pés juntos
de forma simultânea. A saída na plataforma, de frente e
pontapé, pode ser feita com apenas um pé.

D 8.4.2

The take-off from the springboard shall be from both feet
simultaneously. The forward and reverse take-off from the
platform may be from one foot.

D 8.4.3

When the take-off from the springboard is not from both
feet, the judge may award zero (0) points, notwithstanding
that the Referee has not declared it to be a failed dive.

D 8.4.3

Quando a saída não for feita no trampolim com ambos os pés
simultaneamente, o árbitro auxiliar (juiz) poderá dar nota
zero (0) pontos, mesmo que o Árbitro não tenha declarado
salto falho.

D 8.4.4

Nos saltos com corrida e parados, a saída deve ser firme, com
altura e segurança, e deverá ser feita na ponta do trampolim
ou plataforma.

D 8.4.4

In running and standing dives, the take-off shall be bold, high
and confident, and shall be from the end of the springboard
or platform.

D 8.4.5

Quando a saída não é firme, alta, segura, e não é feita no
final do trampolim ou plataforma ( na ponta ), cada árbitro
auxiliar (juiz) deverá deduzir de ½ a 2 pontos, de acordo com
sua opinião

D 8.4.5

When the take-off is not bold, high and confident, or from
the end of the springboard or platform, each judge shall
deduct ½ to 2 points, according to his opinion.
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D 8.4.6

D 8.5
D 8.5.1

D 8.5.2

Em saltos com parafuso, o parafuso não pode ser
manifestadamente iniciado do trampolim ou plataforma. Se o
parafuso é manifestadamente iniciado do trampolim ou
plataforma, cada árbitro auxiliar (juiz) deduzirá de ½ a 2
pontos, conforme sua opinião.

D 8.4.6

In dives with twist, the twisting shall not be manifestly done
from the springboard or platform. If the twisting is manifestly
done from the springboard or platform, each judge shall
deduct ½ to 2 points, according to his opinion.

D 8.5

The flight

D 8.5.1

If during the execution of a dive, a diver dives to the side of
the direct line of flight, each judge shall deduct according to
his opinion.

D 8.5.2

If during an execution of a dive, a diver touches the end of
the springboard or platform with his feet or hands, each
judge shall deduct according to his opinion.

O Vôo
Se durante a execução de um salto um saltador saltar
lateralmente à direção da linha do vôo, cada árbitro auxiliar
(juiz) deduzirá conforme sua opinião.
Se durante a execução de um salto um saltador tocar a ponta
do trampolim ou plataforma com os seus pés ou mãos, cada
árbitro auxiliar (juiz) deduzirá conforme sua opinião.
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D 8.5.3

D 8.5.4

Se durante a execução de um salto, um saltador estiver
inseguramente perto do trampolim ou plataforma ou bater
na ponta do trampolim ou plataforma com sua cabeça, os
árbitros auxiliares (juízes) devem dar no máximo dois (2)
pontos. Se a maioria dos árbitros auxiliares (juízes), (pelo
menos três (3) em um painel de cinco (5) juízes / pelo menos
quatro (4) em um painel de sete (7) juízes) derem nota dois
(2) pontos ou menos, todas as demais notas deverão ser no
máximo dois (2) pontos. Os árbitros auxiliares (juízes)
deverão indicar para o Árbitro, através do uso de tecnologia
eletrônica, ou quando essa tecnologia não estiver disponível,
através de uma das mãos levantada, que os dois (2) ou
menos pontos dados estão relacionados com a execução de
um salto inseguramente perto.
Durante a trajetória, a posição do salto deve ser
esteticamente agradável. Se quaisquer das posições não
forem mostradas como abaixo descritas cada árbitro auxiliar
(juiz) deverá deduzir de ½ a 2 pontos conforme a sua opinião.

D 8.5.3

If during the execution of a dive, a diver is unsafely close to
the springboard or platform or touches the end of the
springboard or platform with his head, the judges shall award
up to a maximum of 2 points. If the majority of the judges (at
least three (3) in a 5 judge panel / at least four (4) in a 7 judge
panel) award two (2) or less points, all higher scores shall be
two (2) points. The judges indicates to the Referee by the use
of electronic technology or where electronic technology is
not available by raising one hand that the two (2) or less
points are in relation to the unsafe close execution of the
dive.

D 8.5.4

During the flight, the position of the dive shall be at all times
aesthetically pleasing. Should any of the positions not be
shown as described below, each judge shall deduct ½ to 2
points, according to his opinion.
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O salto pode ser executado nas seguintes posições:

The dive can be executed in the following positions:

Estendida ( A )

Straight (A)

D 8.5.5

Na posição estendida, a posição do corpo não pode ser
flexionada nos joelhos ou quadris. Os pés devem estar unidos
e os dedos apontados. A posição dos braços ficará a critério
do saltador.

D 8.5.6

Em todos os saltos aos vôos, a posição estendida deverá ser
claramente demonstrada e deverá ser assumida desde a
saída ou após um mortal. Quando a posição estendida não é
claramente demonstrada durante pelo menos ¼ de mortal
(90º) em saltos com um (1) mortal, e pelo menos meio mortal
(180º) em saltos com mais de um (1) mortal, a nota máxima
dos árbitros auxiliares (juízes) deverá ser 4 ½ .

D 8.5.5

In the straight position the body shall not be bent either at
the knees or hips. The feet shall be together and the toes
pointed. The position of the arms is at the option of the diver.

D 8.5.6

In all flying dives a straight position shall be clearly shown and
that position shall be assumed from the take off or after one
somersault. When the straight position is not shown for at
least one quarter of a somersault (90º) in dives with one (1)
somersault, and at least one half of a somersault (180°) in
dives with more than one (1) somersault, the maximum
award by the judges shall be 4½ points.
Pike (B)

Carpada ( B )
D 8.5.7
D 8.5.7

Na posição carpada, o corpo deve ser flexionado nos quadris,
porém as pernas devem estar estendidas nos joelhos, os pés
devem estar unidos e os dedos apontados. A posição dos
braços ficará a critério do saltador.

In the pike position the body shall be bent at the hips, but the
legs must be kept straight at the knees, the feet shall be
together, and the toes pointed. The position of the arms is at
the option of the diver.
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D 8.5.8

Em saltos carpados com parafuso, a posição carpada deve ser
claramente demonstrada. Caso esta posição não for
demonstrada, cada árbitro auxiliar (juiz) deduzirá de ½ a 2
pontos, de acordo com sua opinião.

Estas ilustraçõesservem apenas como um guia e a posição dos braços fica a
critério do saltador, exceto na entrada.

D 8.5.8

These diving illustrations serve as a guide only and the position of the arms is
at the choice of the diver except in the entry.

Grupada ( C )
D 8.5.9

Na posição grupada o corpo deverá estar compacto,
flexionado nos joelhos e quadris, com joelhos e pés unidos.
As mãos devem estar na parte inferior das pernas e os pés
apontados.

In the pike dives with twist, the pike position must be clearly
shown. Should this position not be shown, each judge shall
deduct ½ to 2 points, according to his opinion.

Tuck (C)
D 8.5.9

In the tuck position the body shall be compact, bent at the
knees and hips with the knees and feet together. The hands
shall be on the lower legs and the toes pointed.
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D 8.5.10

Nos saltos grupados com parafuso, a posição grupada deve
ser claramente demonstrada. Se a posição não estiver
claramente demonstrada, cada árbitro auxiliar (juiz) deduzirá
de ½ a 2 pontos, de acordo com sua opinião.

Estas ilustrações servem apenas como um guia e a posição dos braços fica a
critério do saltador, exceto no caso das mãos na grupada e na entrada.
Posição Livre ( D )

D 8.5.10

In tuck dives with twist, the tuck position must be clearly
shown. Should this position not be shown, each judge shall
deduct ½ to 2 points, according to his opinion.

These diving illustrations serve as a guide only and the position of the arms is
at the choice of the diver except in the case of the hands in the tuck and the
entry.
Free position (D)

D 8.5.11

Na posição livre, a posição do corpo é opcional, mas as
pernas devem estar juntas e os pés sempre apontados.

D 8.5.11

In the free position, the body position is optional but the legs
shall be together and the toes pointed.

D 8.5.12

Em saltos mortais com parafuso, o parafuso pode ser
executado em qualquer momento durante o salto.

D 8.5.12

In somersault dives with twist, the twist may be performed at
any time during the flight.
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D 8.6

A Entrada

D 8.6

The entry

D 8.6.1

Em todos os casos, entrada na água deve ser vertical ou
próxima a ela, não aparafusada, com o corpo estendido, os
pés unidos e os dedos apontados.

D 8.6.1

The entry into the water shall in all cases be vertical, not
twisted, with the body straight, the feet together, and the
toes pointed.

D 8.6.2

Quando o salto for faltado ou passado, aparafusado ou o
corpo não estiver estendido, os pés estiverem desunidos e os
dedos não apontados, cada árbitro auxiliar (juiz) deduzirá
pontos de acordo com sua opinião.

D 8.6.2

When the entry is short or over, twisted or the body not
straight, the feet not together, and the toes not pointed, each
judge shall deduct according to his opinion.

D 8.6.3

In head first entries, the arms shall be stretched beyond the
head and in line with the body, with the hands close
together. If one or both arms are held below the head on
entry, the judge may award up to 4 ½ points, notwithstanding
that the Referee has not declared a maximum award of 4 ½.

D 8.6.4

In feet first entries, the arms shall be close to the body with
no bending at the elbows. If one or both arms are held
beyond the head on entry, the judge may award up to 4 ½
points, notwithstanding that the Referee has not declared a
maximum award of 4 ½.

D 8.6.3

D 8.6.4

Nas entradas de cabeça, os braços devem estar estendidos
acima da cabeça, e alinhados com o corpo, com as mãos
unidas. Se um ou ambos os braços são mantidos abaixo da
cabeça na entrada, o árbitro auxiliar (juiz) poderá dar nota
até 4½ pontos, mesmo que o Árbitro não tenha declarado
nota máxima 4½.
Nas entradas de pé, os braços devem estar junto ao corpo e
sem flexão nos cotovelos. Se um ou ambos os braços forem
mantidos acima da cabeça na entrada, o árbitro auxiliar (juiz)
poderá dar nota até 4½ pontos, mesmo que o Árbitro não
tenha declarado nota máxima 4½.
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D 8.6.5

Exceto conforme previsto nas Regras D 8.6.3 e D 8.6.4,
quando os braços não estão na posição correta na entrada de
cabeça ou na entrada de pé, cada árbitro auxiliar (juiz) deverá
deduzir de ½ a 2 pontos, de acordo com sua opinião.

D 8.6.5

Other than as provided in Rules D 8.6.3 and D 8.6.4, when the
arms are not in the correct position in either the head first or
feet first entry, each judge shall deduct from ½ to 2 points,
according to his opinion.

D 8.6.6

Quando na entrada um parafuso for maior ou menor que o
anunciado em 90º ou mais, o árbitro auxiliar (juiz) poderá dar
nota zero (0) pontos, mesmo que o Árbitro não tenha
declarado salto falho.

D 8.6.6

When at the entry a twist is greater or less than that
announced by 90 degrees or more, the judge may award zero
(0) points, notwithstanding that the Referee has not declared
it to be a failed dive.

D 8.6.7

O salto é considerado completo quando todo o corpo está
completamente abaixo da superfície da água.

D 8.6.7

The dive is considered to have been completed when the
whole of the body is completely under the surface of the
water.

D9

Julgamento dos Saltos Sincronizados
D9

REFEREEING AND JUDGING SYNCHRONISED DIVING

D 9.1

Synchronised diving is judged by the execution of the
individual dives and the synchronisation of the divers.

D 9.2

The rules for judging individual diving shall apply to the
execution of dives in synchronised diving, except that where
one or both divers perform a dive of a different number or
position, other than that announced, the Referee shall
declare it a failed dive.

D 9.1

D 9.2

Os saltos sincronizados são julgados pela execução individual
dos saltos e pelo o sincronismo entre os saltadores.
As regras de julgamento de saltos individuais devem ser
aplicadas para a execução dos saltos sincronizados, exceto
quando um ou ambos os saltadores executam um salto com
número ou posição diferente do que foi anunciado, caso em
que o Árbitro declarará salto falho.
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D 9.3

No julgamento do sincronismo dos saltos deve ser levada em
conta a impressão geral da sincronização dos saltos.

D 9.4

Os fatores a serem considerados no julgamento dos saltos
sincronizados são:

D 9.3

When judging the synchronisation of the dives, the overall
impression of the synchronisation of the dives must be taken
into account.

D 9.4

The factors to be considered in judging synchronised diving
are:

Similaridade na posição inicial, corrida, saída incluindo altura
Coordenação do tempo dos movimentos durante o vôo
Similaridade no ângulo vertical de entrada
Distância similar do trampolim ou plataforma na entrada
Coordenação do tempo de entrada
D 9.5

D 9.6

D 9.7

- the starting position, the approach and the take-off,
including the similarity of the height,
- the coordinated timing of the movements during the flight,
- the similarity of the vertical angles of the entries,
- the comparative distance from the springboard or platform
of the entry, - the coordinated timing of the entries.

Se algum saltador entra na água antes que o outro saltador
tenha saído do trampolim ou plataforma, o Árbitro declarará
salto falho.

D 9.5

O Árbitro declarará uma dedução de dois (2) pontos na nota
de todos os árbitros auxiliares (juízes) quando ocorrer um
reinício de um ou ambos os saltadores.

If either diver enters the surface of the water before the
other diver leaves the springboard or platform, the Referee
shall declare it a failed dive.

D 9.6

The Referee shall declare a two-point deduction from all
judges when there is a re-start by one or both divers.

D 9.7

The execution judges must not be influenced by any factor
other than the technique and execution of the dive, not both
dives, nor the synchronisation of the divers.

Os árbitros auxiliares (juízes) de execução não devem se
deixar influenciar por nenhum fator, como a sincronização ou
a execução do outro salto, se não pela técnica e execução do
salto que julgam.
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D 9.8

Quando um ou os dois saltadores realizam um salto com
número ou posição diferente do que foi anunciado, o Árbitro
declarará salto falho.

D 9.8

When either or both divers perform a dive of a different
number or position other than that announced, the Referee
shall declare the dive a failed dive.

D 9.9

Quando um árbitro auxiliar (juiz) de execução considera que
um salto de diferente número foi executado pelo saltador,
esse árbitro auxiliar (juiz) deve dar nota zero (0), mesmo que
o Árbitro não tenha declarado salto falho. Se ambos os
árbitros auxiliares (juízes) de execução de um saltador, em
um painel de nove (9) árbitros auxiliares (juízes), ou todos os
três (3) árbitros auxiliares (juízes) de execução em um painel
de onze (11) árbitros auxiliares (juízes), derem nota zero (0),
o Árbitro declarará salto falho. Se o Árbitro declarar salto
falho, zero (0) pontos serão dados por todos os nove (9) ou
onze (11) árbitros auxiliares (juízes).

D 9.9

When an execution judge considers that a dive of a different
number has been performed by a diver, the judge shall award
zero (0) points notwithstanding that the Referee has not
declared it to be a failed dive. If both execution judges of one
diver in a nine (9) judge panel or all three (3) execution
judges in an eleven (11) judge panel, award zero (0) points,
the Referee shall declare it a failed dive. If the Referee
declares a failed dive, zero (0) points are awarded by all nine
(9) or eleven (11) judges.

D 9.10

The synchronisation judges must not be influenced by any
other factor other than the coordinated performance of the
two divers and not the execution of both dives.

D 9.11

If all the synchronisation judges award zero (0) points, the
Referee shall declare it a failed dive.

D 9.10

D 9.11

Os árbitros auxiliares (juízes) de sincronização não devem se
deixar influenciar por nenhum fator, como a execução de
qualquer dos dois saltos, se não pela coordenação dos dois
saltos realizados.
Se todos os árbitros auxiliares (juízes) de sincronização derem
nota zero (0), o juiz Árbitro declarará salto falho.
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D 9.12

Quando quaisquer dos seguintes erros forem observados,
cada árbitro auxiliar (juiz) de sincronização deduzirá de ½ a 2
pontos, de acordo com sua opinião, pela falta de:

D 9.12

Similaridade na posição inicial, corrida, saída incluindo altura
Coordenação do tempo dos movimentos durante o vôo
Similaridade no ângulo vertical de entrada
Distância similar do trampolim ou plataforma na entrada
Coordenação do tempo de entrada
D 10

When any of the following faults are shown, each
synchronisation judge shall deduct from ½ to 2 points,
according to his opinion, for the lack of:
- similarity of the starting position, approach, take-off or
height,
- coordinated timing of the movement during the flight,
- similarity of the vertical angles of the entries,
- comparative distance from the springboard or platform of
the entry, - coordinated timing of the entries.

Resumo das Penalidades
D 10

SUMMARY OF THE PENALTIES

O Árbitro declara “salto falho” ( 0 )
Referee to declare "Failed Dive"; 0 points
D 6.12
D 6.16

Se o saltador demora mais de um minuto após a advertência
Se um saltador der um “duplo pulo” (movimento voluntário)
na ponta do trampolim ou plataforma, antes da saída.

D 6.17

Se o último passo não for feito com um só pé.

D 6.18

Se a saída do trampolim não é realizada com ambos os pés
simultaneamente.

D 6.12
D 6.16

If the diver takes more than one minute, after a warning.
If a diver double bounces on the end of the springboard or
platform before take-off.

D 6.17

If the final step is not from one foot.

D 6.18

If the take-off is not from both feet simultaneously.
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D 6.20

Se o parafuso for menor ou maior que o anunciado em 90º
ou mais.

D 6.20

If a twist is greater or less than that announced by 90 degrees
or more.

D 6.21

Se um saltador executou um salto de número diferente do
anunciado.

D 6.21

If a diver has performed a dive of a number other than that
announced.

D 6.22.1

Se os pés entram na água antes da cabeça ou das mãos em
um salto com entrada de cabeça.

D 6.22.1

If the feet enter the water before the head or hands in a head
first dive.

D 6.22.2

Se a cabeça ou as mãos entram na água antes dos pés em um
salto com entrada em pé.

D 6.22.2

If the head or hands enter the water before the feet in a feet
first dive.

D 6.24

Se é dada assistência ao saltador após o sinal de partida.

D 6.24

If assistance has been given to the diver after the starting
signal.

D 6.27

Quando uma segunda tentativa (reinício) resultar em
insucesso.

D 6.27

When a second attempt (a re-start) is unsuccessful. D 6.28 If
a diver refuses the execution of a dive.

Se um saltador se recusa a executar um salto, o juiz declarar
que esse salto falho.

D 6.28

When a diver refuses to execute a dive, the Referee shall
declare a failed dive.

D 9.2 / 9.8

In synchronised diving if a diver, or both divers, perform a
dive of a different number or position.

D 6.28

D 9.2 / 9.8

Nos saltos sincronizados, se um ou ambos os saltadores
realizam um salto com número ou posição diferente do que
foi anunciado.
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D 9.5

Nos saltos sincronizados, se um dos saltadores entra na água
antes que o outro deixe o trampolim ou plataforma.

D 9.9

D 9.11

D 9.5

In synchronised diving if either diver enters the surface of the
water before the other diver leaves the springboard or
platform.

Nos saltos sincronizados, se todos os árbitros auxiliares
(juízes) de execução de um saltador derem nota zero (0).

D 9.9

In synchronised diving if all execution judges for one diver
award zero (0) points

Nos saltos sincronizados, se todos os árbitros auxiliares
(juízes) de sincronização derem nota zero (0).

D 9.11

In synchronised diving if all synchronisation judges award
zero (0) points.

O Árbitro declara dedução de 2 pontos
Referee to declare "2 points deduction"
D 6.25

D 6.26

D 9.6

Quando um saltador, em um salto com corrida, dá um passo
e para, ou em um salto parado, para o movimento após ter
começado a pressionar as pernas.
Quando houver um reinício nos saltos com corrida, parados,
ou em equilíbrio.
Nos saltos sincronizados, quando ocorrer um reinício de um
ou ambos os saltadores.

D 6.25

If a diver takes a step and stops or stops the movement for a
standing takeoff after the legs have commenced to press.

D 6.26

If there is a re-start in a standing, running, or armstand dive.

D 9.6

In synchronised diving if there is a re-start by one or both
divers.
Referee to declare "2 points maximum"

O Árbitro declara “máximo” 2 pontos
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D 6.19

Se um saltador realiza um salto em posição diferente da
anunciada

D 6.19

O Árbitro declara “máximo” 4 ½
D 6.22

Se um saltador mantiver um ou ambos os braços acima da
cabeça em salto com entrada em pé ou abaixo da cabeça em
saltos com entrada de cabeça.

If a diver performs a dive in a position other than that
announced.
Referee to declare "4 ½ points maximum"

D 6.22

Os árbitros auxiliares (juízes) julgam ( 0 )

If a diver has one or both arms held above the head in a feet
first entry or below the head in a head first entry.

Judges to award "0 points"

D 8.1.7 Se foi executado um salto de número diferente.

D 8.1.7

If a dive of a different number has been performed.

D 8.3.3 Se o último passo não for feito com um só pé.

D 8.3.3

If the final step is not from one foot.

D 8.3.4

Se o saltador der um “duplo pulo” (movimento voluntário)
na ponta do trampolim ou da plataforma, antes da saída.

D 8.3.4

If a diver double bounces in a dive at the end of the
springboard or platform before the take-off.

D 8.4.3

Se a saída do trampolim não é realizada com ambos os pés
simultaneamente.

D 8.4.3

If the take-off is not from both feet simultaneously.

D 8.6.6
D 8.6.6

Se o parafuso for menor ou maior que o anunciado em 90º
ou mais.

If a twist is greater or less than that announced by 90° or
more.
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D 9.9

Se um árbitro auxiliar (juiz) de execução considera que um
salto de diferente número, foi executado.

D 9.9

Árbitros auxiliares (juízes) julgam no “máximo” 2 pontos

If an execution judge considers that a dive of a different
number has been performed.
Judges to award "2 points maximum"

D 8.1.4

Se um salto é executado claramente em uma posição
diferente da anunciada.

D 8.1.4
announced.

D 8.5.3

Se durante a execução de um salto, um saltador estiver
inseguramente perto do trampolim ou plataforma ou bater
na ponta do trampolim ou plataforma com sua cabeça.

D 8.5.3
If in a dive, a diver is unsafely close to the springboard or
platform or touches the end of the springboard or platform with his head.

Árbitros auxiliares (juízes) julgam no “máximo “ 4 ½

If a dive is performed clearly in a position other than that

Judges to award "4 ½ points maximum"

D 8.1.5

Se um salto é parcialmente executado em uma posição
diferente da anunciada .

D 8.1.5

If a dive is performed partially in a position other than that
announced.

D 8.5.6

Se em um salto ao vôo, a posição estendida não é claramente
demonstrada durante pelo menos ¼ de mortal (90º) em
saltos com um (1) mortal e pelo menos meio mortal (180º)
em saltos com mais de um (1) mortal.

D 8.5.6

If in a flying dive, a straight position is not clearly shown for at
least one quarter of a somersault (90º) in dives with
somersault and at least a half somersault (180º) in dives with
more than 1 somersault.

57

D 8.6.3

Se um ou ambos os braços são mantidos abaixo da cabeça na
entrada, nos saltos com entrada de cabeça.

D 8.6.4

Se um ou ambos os braços forem mantidos acima da cabeça
nas entradas em pé.

D 8.6.3

If the arms are not stretched beyond the head and in line
with the body, with the hands close together in a head first
dive.

D 8.6.4

If the arms are held above the head in a feet first entry.

Os árbitros auxiliares (juízes) deduzem de ½ a 2 pontos
D 8.1.6

Se um salto não é realizado em uma posição conforme
descrita

Judges to deduct "from ½ to 2 points"
D 8.1.6

If a dive is not performed in a position as described.

D 8.2.3

If the correct starting position is not free and unaffected.

D 8.2.3

Se a correta posição inicial não for livre e sem afetação.
D 8.2.4.3

If there is a bounce (crow-hop) in a standing dive.

D 8.2.4.3

Se o saltador “saltar” (movimento involuntário), antes da
saída, nos saltos parados.

D 8.2.6.2

If in an armstand dive, a stationary and steady balance in the
straight vertical position is not shown.

Se em um salto em equilíbrio não for evidenciado um
equilíbrio estável na posição vertical.

D 8.3.2

If the run is not smooth, aesthetically pleasing in a forward
direction to the end of the springboard or platform.

D 8.2.6.2

D 8.3.2

Se a corrida não for suave, esteticamente agradável e com
continuidade até o final do trampolim ou plataforma.
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D 8.4.5

Se as saída não é firme, alta e segura.

D 8.4.5

If the take-off is not bold, high, and confident.

D 8.4.6

Se em um salto com parafuso, o parafuso é
manifestadamente iniciado a partir do trampolim ou
plataforma.

D 8.4.6

If in a twist dive, the twisting is manifestly done from the
springboard or platform.

D 8.5.4

If the positions as described in the rules are not shown.

Se quaisquer das posições descritas nas regras não forem
mostradas.

D 8.5.8

If in a pike dive with twist, the pike position is not clearly
shown.

Se num salto carpado com parafuso, a posição carpada não é
claramente definida.

D 8.5.10

If in a tuck dive with twist, the tuck position is not clearly
shown.

Se em um salto grupado com parafuso a posição grupada não
é claramente definida.

D 8.6.5

Notwithstanding Rules D 8.6.3 and D 8.6.4, the arms are not
in the correct position in either the head first or feet first
entry.

D 8.5.4

D 8.5.8

D 8.5.10

D 8.6.5

Exceto conforme previsto nas Regras D 8.6.3 e D 8.6.4, se os
braços não estão na posição correta tanto na entrada de
cabeça quanto na entrada em pé.
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D 9.12

Nos saltos sincronizados, se algum dos itens seguintes não
forem mostrados:

D 9.12

In synchronised diving if any of the following are not shown:
- similarity of the starting position, approach, take-off and
height;
- coordinated timing of the movement during the flight;
- similarity of the vertical angles of the entries;
- comparative distance from the springboard or platform of
the entry;
- coordinated timing of the entries.


Similaridade na posição inicial, corrida, saída
incluindo altura

Coordenação do tempo dos movimentos durante o
vôo

Similaridade no ângulo vertical de entrada

Distância similar do trampolim ou plataforma na
entrada

Coordenação do tempo de entrada
D 8.5.1

Se durante a execução de um salto, um saltador saltar
lateralmente à direção da linha do voo.

D 8.5.1

If in a dive, the diver dives to the side of the direct line of
flight.

D 8.5.2

Se durante a execução de um salto, um saltador tocar a ponta
do trampolim ou da plataforma, com os seus pés ou mãos.

D 8.5.2

If in a dive, a diver touches the end of the springboard or
platform with his feet or hands.

D 8.6.2

Se a entrada na água não for vertical, ou próxima a ela, ou for
aparafusada com o corpo não estendido, os pés desunidos e
os dedos não apontados.

D 8.6.2

If the entry into the water is not vertical, or nearly so, or
twisted with the body not straight, the feet not together, and
the toes not pointed.
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Dedução dos árbitos auxiliares (juízes) “de acordo com a
opinião individual”

Judges to deduct "according to individual opinion"
AGE GROUP RULES DIVING

Regulamento para Grupos de Idades
DAG 1

DAG 2

DAG 1

FINA Rules of competition will apply in all age group
competitions.

DAG 2

Age Categories

As Regras FINA de competição aplicam-se a todas as
competições de Grupos de Idade.
Categorias de idades

All age group divers remain qualified from the 1st of January
to midnight of the following 31st of December in the year of
competition.

Todos os saltadores de grupos de idade permanecem
qualificados de 1º de janeiro à meia-noite de 31 de dezembro
seguinte no ano da competição.
DAG 3 E
DAG 3.1
DAG 3.1.1

DAG 3

Diving Events

DAG 3.1

Group A

DAG 3.1.1
competition.

Age: 16, 17, or 18 years on December 31st of the year of the

ventos de saltos
Grupo A
Idade: 16, 17 ou 18 anos em 31 de dezembro do ano da
competição
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DAG 3.1.2

Formato de Competição

DAG 3.1.2

Competition Format

Trampolim Feminino – 1 e 3 metros

Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de nove (9) saltos distintos; cinco
(5) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9.0 para eventos de 1 metro, e de mais quatro (4)
saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado
de um grupo diferente.

This competition shall comprise nine (9) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and four (4) dives without limit of
degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma Feminina – 5, 7 ½ e 10 metros

Girls’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre

Esta competição constará de oito (8) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total do grau de dificuldade exceder a 7.6, e de mais quatro
(4) saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um
selecionado de um grupo diferente. Pelo menos cinco (5)
grupos diferentes devem ser utilizados.

This competition shall comprise eight (8) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and four (4) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group. At least five (5) different groups must be
used.
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Trampolim Masculino – 1 e 3 metros

Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de dez (10) saltos distintos: cinco
(5) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total do grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9,0 para eventos de um metro, e mais cinco (5)
saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado
de um grupo diferente.

This competition shall comprise ten (10) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and five (5) dives without limit of
degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma Masculina – 5, 7 ½ e 10 metros

Boys’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre

Esta competição constará de nove (9) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total do grau de dificuldade exceder 7.6, e mais cinco (5)
saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado
de um grupo diferente. Todos os seis (6) grupos devem ser
utilizados.

This competition shall comprise nine (9) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and five (5) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group. All six (6) groups must be used.
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A/B Combinados

A / B combined

Sincronizado de 3 metros – Feminino e Masculino

Girls' and Boys' Synchronised Diving - 3 metre

Esta competição constará de cinco (5) saltos. Duas (2)
rodadas de saltos com grau de dificuldade definido de 2.0
para cada salto, não considerando a fórmula, e de três (3)
rodadas de saltos sem limite de grau de dificuldade. Os cinco
(5) saltos devem ser selecionados de pelo menos quatro (4)
grupos diferentes.

This competition shall comprise five (5) dives; two (2) rounds
of dives with an assigned degree of difficulty of 2.0 for each
dive regardless of formula, and three (3) rounds of dives
without limit of degree of difficulty. The five (5) dives must be
selected from at least four (4) different groups.

DAG 3.2

Grupo B

DAG 3.2.1

Idade: 14 ou 15 anos em 31 de dezembro do ano da
competição

DAG 3.2

Group B

DAG 3.2.1

Age: 14 or 15 years on December 31st of the year of the
competition.
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DAG 3.2.2

Formato da Competição

DAG 3.2.2

Competition Format

Trampolim Feminino – 1 e 3 metros

Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de oito (8) saltos distintos; cinco (5)
saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9.0 para eventos de 1 metro, e mais três (3) saltos
sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de
um grupo diferente.

This competition shall comprise eight (8) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and three (3) dives without limit
of degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma Feminina – 5, 7 ½ e 10 metros

Girls’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre

Esta competição consistirá de sete (7) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 7.6, e três (3) saltos sem
limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de um
grupo diferente. Pelo menos cinco (5) grupos diferentes
devem ser utilizados.

This competition shall comprise seven (7) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and three (3) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group. At least five (5) different groups must be
used.
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Trampolim Masculino – 1 e 3 metros

Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de nove (9) saltos distintos; cinco
(5) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9.0 para eventos de 1 metro, e mais quatro (4)
saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado
de um grupo diferente.

This competition shall comprise nine (9) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and four (4) dives without limit of
degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma Masculina – 5, 7 ½ e 10 metros

Boys’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre

Esta competição consistirá de sete (8) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 7.6, e mais quatro (4)
saltos sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado
de um grupo diferente. Pelo menos cinco (5) grupos
diferentes devem ser utilizados.

This competition shall comprise eight (8) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and four (4) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group. All least five (5) different groups must be
used.

DAG 3.3

Grupo C

DAG 3.3.1
competição

Idade: 12 ou 13 anos em

31 de dezembro do ano da

DAG 3.3

Group C

DAG 3.3.1
competition.

Age: 12 or 13 years on December 31st of the year of the
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DAG 3.3.2

Formato de Competição

DAG 3.3.2

Competition Format

Trampolim Feminino – 1 e 3 metros

Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de sete (7) saltos distintos; cinco
(5) saltos selecionados de grupos diferentes, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9.0 para eventos de 1 metro, e mais dois (2) saltos
sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de
um grupo diferente.

This competition shall comprise seven (7) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and two (2) dives without limit of
degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma Feminina – 5 ou 7 ½ metros

Girls’ Platform – 5 metre or 7.5 metre

Esta competição consistirá de seis (6) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 7.6, e dois (2) saltos sem
limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de um
grupo diferente.

This competition shall comprise six (6) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and two (2) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group.
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DAG 4

DAG 4.1

Trampolim Masculino – 1 e 3 metros

Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre

Esta competição constará de sete (8) saltos distintos; cinco
(5) saltos selecionados de grupos diferentes, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 9.5 para eventos de 3
metros e 9.0 para eventos de 1 metro, e mais três (3) saltos
sem limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de
um grupo diferente.

This competition shall comprise eight (8) different dives; five
(5) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 3 metre events
and 9.0 for 1 metre events, and three (3) dives without limit
of degree of difficulty, each dive selected from a different
group.

Plataforma – 5 ou 7 ½ metros

Boys’ Platform – 5 metre or 7.5 metre

Esta competição consistirá de seis (7) saltos distintos; quatro
(4) saltos selecionados de diferentes grupos, não podendo o
total de grau de dificuldade exceder 7.6, e três (3) saltos sem
limite de grau de dificuldade, cada um selecionado de um
grupo diferente.

This competition shall comprise seven (7) different dives; four
(4) dives each selected from a different group, the total
degree of difficulty shall not exceed 7.6, and three (3) dives
without limit of degree of difficulty, each dive selected from a
different group.

Regras Gerais para Campeonatos Mundiais de Grupos de Idades
de Saltos Ornamentais
Os Campeonatos Mundiais Juvenis de Saltos devem ser
realizados a cada dois anos para os Grupos A e B.

DAG 4

General Rules for Junior Diving World Championships

DAG 4.1

Junior Diving World Championships shall be conducted every
two years in Groups A and B.
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DAG 4.2

Cada Federação pode registrar um máximo de dois (2)
saltadores em cada evento individual e uma (l) equipe nos
eventos de saltos sincronizados.

DAG 4.2

Each Federation is entitled to enter a maximum of two (2)
divers in individual events and one (1) team in synchronised
diving events.

DAG 4.3

Cada saltador só poderá competir em seu grupo de idade.

DAG 4.3

DAG 4.4

Cada saltador deverá executar uma lista completa de saltos,
conforme indicada para seu grupo de idade.

Each diver shall only compete in his age group. DAG 4.4 Each
diver shall perform a full list of dives as indicated in his age
group.

DAG 4.5
DAG 4.5

Cada evento individual terá uma competição eliminatória e uma
final independentemente do número de participantes e pode
ser realizada em mais de uma etapa.

Each individual diving event shall be a preliminary and final
competition, irrespective of the number of entrants and may
be conducted in more than one session.

DAG 4.5.1
DAG 4.5.1

Os doze (12) melhores saltadores classificados das etapas
anteriores participarão na competição final realizando apenas
saltos sem limite de grau de dificuldade. As notas dos saltos com
limite com grau de dificuldade da etapa anterior serão
acrescentadas na competição final, para classificar os doze (12)
melhores saltadores. Os saltadores qualificados abaixo do 12 º
lugar, serão classificados de acordo com suas pontuações
obtidas na etapa preliminar.

The top twelve (12) divers from the previous session will
participate in a final competition performing only dives
without limit. The scores of the dives with limit from the
previous session will be carried forward and added to the
scores in the final competition to determine the top twelve
(12) rankings. Divers lower than twelfth place will be ranked
by their preliminary scores.
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DAG 4.5.2

Se a instalação permitir, eventos preliminares poderão ser
realizados simultaneamente com a aprovação do Bureau por
recomendação do Comitê Técnico de Saltos da FINA.

DAG 4.5.3

A programação deverá ser aprovada pelo Bureau sobrecomendação do Comitê Técnico de Saltos da FINA.

DAG 4.6

DAG 4.7

DAG 4.8

Cinco (5) ou sete (7) árbitros auxiliares (juízes) atuarão nos
eventos individuais e nove (9) nos eventos de sincronizado.
Nota: Se possível, onze (11) árbitros auxiliares (juízes) devem
ser usados.
Os Campeonatos normalmente deverão ser organizados de
forma separada dos da Natação, Pólo Aquático e Nado
Sincronizado.
O Campeonato deverá ser realizado em um período mínimo
de seis (6) dias.

DAG 4.5.2

When facilities allow, the opportunity for simultaneous
preliminary events may be scheduled subject to the approval
of the Bureau on recommendation of the Technical Diving
Committee.

DAG 4.5.3

The program schedule shall be agreed by the Bureau upon
recommendation of the Technical Diving Committee.

DAG 4.6

Either five (5) or seven (7) judges shall officiate in the
individual events and nine (9) judges in the synchronised
diving events. Note: If possible, eleven (11) judges in the
synchronised diving events may be used.

DAG 4.7

The Championships shall normally be conducted separately
and not in conjunction with Swimming, Water Polo or
Synchronised Swimming.

DAG 4.8

The Championships shall be conducted in a minimum period
of six (6) days.
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