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Aplicação das Regras

FINA Requirements for Swimwear Approval 
serão:serão:

Aplicadas em todas as competições de natação p p ç ç
pura da FINA e nos Jogos Olímpicos

Entrarão em vigor a partir de 1 de Janeiro de 
2010



Critérios



Critérios

Design
Decência
Superfície
• O fato de banho masculino não pode ser acima do 

umbigo nem abaixo do joelhoumbigo nem abaixo do joelho.
• O fato de banho feminino não pode cobrir o pescoço, 

passar os ombros nem estar abaixo do joelho. 
Composição
• Fatos de banho masculinos apenas uma peça
• Fatos de banho femininos uma ou duas peças. p ç



Critérios

Material
Saúde

Tipo de material
h l d f b l " l• The material used for swimsuits can be only "Textile 

Fabric(s)" defined for the purpose of these rules as 
material consisting of, natural and/or synthetic, 
individual and non consolidated yarns used to constitute 
a fabric by weaving, knitting, and/or braiding.



Critérios

Material
Aplicação ou tratamento da superfície do fato de p ç p
banho 

Material flexível

Aplicações externas não permitidasAplicações externas não permitidas

Variedade de materiais



Critérios

Testes:
Espessura – menor ou igual a 0.8mmp g

Permeabilidade – > a 80 l/m2/segundo

Flutabilidade – o efeito flutuante provocado pelo 
fato de banho não pode ser superior a 0 5fato de banho não pode ser superior a 0.5 
Newton (medido em vácuo)



Critérios

Construção
Fechos não são permitidosp

Costuras apenas com intuito funcional

Alterações não são permitidas



Procedimento de 
Aprovação



Procedimento de Aprovação

I Datas de submissãoI. Datas de submissão

II. Recepção dos fatos de banho

III. Envio das amostras para a EPFL

I. Realização dos testes e transmissão dos resultados obtidos

I. Reunião da Comissão de Aprovação e tomada da decisão finalp ç

I. Comunicação da decisão à FINA e envio da mesma às marcas e 
consequente publicação da lista no site da FINAconsequente publicação da lista no site da FINA 
(www.fina.org).



Obrigada!


