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REGULAMENTO 

A Federação Portuguesa de Natação, em colaboração com a Câmara Municipal de Coruche, 
organiza o 8º Encontro Nacional do Jovem Nadador. O evento surge como meio de promover a 
reunião e o convívio entre praticantes, técnicos de natação e seus familiares.  

Pretendemos proporcionar um conjunto de experiências enriquecedoras aos participantes, onde 

a água e a Natação serão os elementos centrais de um conjunto de actividades mais 

abrangentes, contando ainda com a participação activa de familiares e acompanhantes, nas 

várias actividades alternativas. 

 

1. Data: 

Dia 06 de Julho de 2013 – Sábado durante todo o dia. 
  

2. Local: 

Piscinas Municipais de Coruche. 
  

3. Objectivos: 

• Consolidar a NATAÇÃO como modalidade de referência para os jovens e seus 
familiares; 

• Incrementar o gosto pela prática da NATAÇÃO e elevar a motivação dos nadadores 
mais jovens; 

• Possibilitar a aproximação dos jovens praticantes de figuras de referência da 
modalidade e proporcionar relações com nadadores de nível internacional; 

• Promover a NATAÇÃO como veículo de fomento e adopção de hábitos de vida 
saudáveis; 

• Proporcionar o convívio e intercâmbio entre jovens nadadores de todo o país; 

 
4. Destinatários: 

Praticantes nascidos entre 2001 e 2005. Os praticantes não filiados terão de ser portadores 
de seguro específico para o efeito, bem como serem devidamente enquadrados pela 
entidade que representam. 
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5. Inscrições: 

A inscrição deve ser feita através do site da Federação em www.fpnatacao.pt. O 
comprovativo do pagamento deverá ser enviado para isabel.lavinha@fpnatacao.pt.  
   

 

Inscrições até 21 de Junho de 2013:  3,00€ para atletas não filiados na FPN. Atletas 
filiados, não pagam inscrição. 

A Taxa de inscrição não será reembolsada em caso de desistência ou de não comparência 
no 8º ENJN. 

Limite de Inscrições:  400 participantes (por ordem de chegada) 

A inscrição no 8º ENJN dá direito à participação em todas as actividades, oferta de 1 touca , 
1 T-shirt  do evento, 1 toalha  e 1 lanche . 

6. Programa: 

O evento terá a duração de 1 dia, com a seguinte ordem na sessão: 

 Sábado, 06  de Julho de 201 3 
8H30 – 9H00 Boas Vindas e Revisão dos procedimentos 
9H00 – 12H30 Actividades de Intervenção Técnica (AIT) + Actividades Lúdico 

Desportivas (ALD) 
13H30 – 14H30 Exibições de Natação Sincronizada, Pólo Aquático e Natação Pura 
15H30 – 19H00 Actividades de Intervenção Técnica (AIT) + Actividades Lúdico 

Desportivas (ALD) 
19H00 – 19H30 Cerimónia de Encerramento 
 

7. Actividades: 
Actividades de Intervenção Técnica (AIT)  Actividades Lúdico Desportivas (ALD)  

- Natação Pura; 
- Pólo Aquático (Mini Pólo); 
- Natação Sincronizada 
(Estrelas-do-Mar); 
- Águas Abertas; 
- Saltos para a Água; 
 

- Salvamento Aquático; 
- Rugby Sub-Aquático; 
- Outras Actividades…   
 

Cada participante terá de participar obrigatoriamente em todas as Actividades de Intervenção 
Técnica (AIT) e Actividades Lúdico Desportivas (ALD) à escolha. 

Os participantes estarão organizados por grupos, aos quais será atribuída uma cor 
identificativa pela touca, e um programa/calendário de actividades. 

Em cada uma das estações AIT, os jovens serão acompanhados por um dos melhores 
nadadores nacionais da disciplina. 
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8. Lanche: 
A FPN e a Câmara Municipal de Coruche irão distribuir um almoço leve a todos os 
nadadores participantes. Para evitar aglomeração de crianças junto do local de 
distribuição, este será entregue pelos voluntários apenas aos responsáveis de cada 
grupo. 
 
 

9. Material necessário para praticantes e familiare s/acompanhantes participantes: 

Mochilas ou saco, Fatos de banho, Chinelos, Chapéu, Toalha, T-shirt, Calções, Meias e 
Ténis/Sapatilhas. 

Aconselhamos a identificação de todo o material com o nome e clube do jovem nadador, de 
forma a evitar eventuais trocas. 

A entidade organizadora não se responsabiliza pelo desaparecimento/troca de material e 
valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


