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CIRCULAR Nº 26/15 
 

13/07/2015 
 

 

DISTRIBUIÇÃO: Clubes e Associações Territoriais 

 

ASSUNTO: Campeonatos Nacionais – Natação Pura 

 

1. Campeonatos Nacionais Absolutos, Open de Portugal.  

a) A Federação Portuguesa de Natação, na sequência de um conjunto de dúvidas 

suscitadas pelo articulado referente aos Tempos de admissão aos campeonatos 

Nacionais Absolutos de Verão, decidiu a exemplo do ano anterior que apesar da 

convicção de que o mesmo é claro, quando refere que os mínimos são os 

respeitantes ao primeiro ano da categoria sénior, permitir o acesso dos nadadores 

juniores que tenham obtido mínimos respeitantes ao seu escalão etário. Excluem-se 

desta prerrogativa as seguintes provas de 50m em todas as técnicas, 1500m Livres 

Femininos e 800m Livres Masculinos. 

 

b) Assim informa-se que os interessados poderão utilizar o mesmo ficheiro de inscrição 

e que o prazo para as referidas inscrições será prolongado até ao próximo dia 15 de 

Julho 

 

2. Campeonatos Nacionais de Infantis. 

a) Tendo sido encontradas dificuldades na confirmação de um elevado número de 

tempos de inscrição nas provas de estafetas mesmo quando a mesma respeita ao 

somatório dos tempos dos elementos que as integram, vimos por este meio solicitar 

que todos os clubes indiquem a data de obtenção dos referidos resultados. Mais se 

informa que o não cumprimento deste pressuposto implicará que a estafeta seja 

inscrita com o TAC para essa prova. 
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b) Em resposta à solicitação para realização de um conjunto de provas com vista à 

obtenção de mínimos para integração do projeto Paralímpico, pela atleta Simone 

Fragoso, vimos por este meio informar que as mesmas terão lugar durante a 

realização destes campeonatos distribuídas da seguinte forma: 

 

Sexta Feira – 17 de Julho de 2015 – Após a 4ª prova 100m Costas Masculinos – 50m 

Livres 

 

Sábado – 18 de Julho de 2015 - 1ª sessão –  Após a 10ª prova 200m Costas 

Masculinos – 50m Costas 

 

Sábado – 18 de Julho de 2015 - 2ª sessão –  100m Livres – Integrada nas séries da 

13ª prova dos campeonatos. 

 

Sábado – 18 de Julho de 2015 - 2ª sessão –  Após a 18ª prova 4x100m Livres 

Masculinos – 50m Mariposa. 

 

 

Pela FPN 
 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 


