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CIRCULAR Nº 14/15 
 

15/04/2015 
 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes Masters 

 

ASSUNTO: Torneio de Fundo Masters 

 

Junto enviamos informação sobre a prova em assunto: 

Dada a necessidade de articular as séries do referido torneio com a final do Campeonato Nacional de 
Longa Distância, as séries são organizadas da mais rápida para a mais lenta. 

A partir de amanhã poderá ser consultada a star tlist no site da FPN. 

 

Agrupamento de Nadadores 

Os nadadores irão ser agrupados 2 por pista. Esse agrupamento será feito por séries de acordo com os 
tempos de inscrição, independentemente da sua categoria e de acordo com a tabela abaixo indicada: 

 

 
PARTIDAS 

                        realizadas com os nadadores dentro de água e em contacto com a parede, 
ocupando o respetivo lado da pista. 

REUNIÃO TÉCNICA 

A reunião técnica terá lugar 20minutos antes do início da prova de 1500m na sala anexa à piscina. 

 

Tempos 
de 
inscrição 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 

 
Pista 

 
4A 5A 3A 6A 2A 7A 1A 8A 0A 9A 4B 5B 3B 6B 2B 7B 1B 8B 0B 9B 
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SESSÃO DA MANHÃ 

A piscina de 25m estará disponível para aquecimento durante toda a manhã.  
Haverá um intervalo de 20minutos entre a prova de 5km e a 1ª série de 1500m para alterações na 
cronometragem. 
 
No intervalo, os nadadores podem utilizar a piscina de 50m, devendo retirar-se 5minutos antes do início 
da prova. 
 
As séries dos 1500m masters prevêem-se que tenham início cerca das 12h30. 
 
Serão nadadas a 1ª série masculina, a 1ª série feminina e a 2ª série masculina. 

SESSÃO DA TARDE  

Aquecimento – A piscina de 50m estará disponível para aquecimento das 15h00 às 15h45 e estarão 
disponíveis 3 pistas na piscina de 25m durante toda a tarde.  
 
Haverá um intervalo de 20minutos entre a prova de 5km e a 4ª série de 1500m para alterações na 
cronometragem.  
 
No intervalo, os nadadores podem utilizar a piscina de 50m, devendo retirar-se 5minutos antes do início 
da prova. 
 
As séries dos 1500m masters prevêem-se que tenham início cerca das 18h20. 
 
Serão nadadas a 2ª série feminina e a 3ª masculina. 

ENTREGA DE PRÉMIOS  

A entrega de prémios será realizada após o fim da sessão da tarde. 

 
 
Pela Direcção da FPN 
 
 
 
 
Nuno Crespo 
Director 
 


