
 
  

 

1/3 chefia de missão 

federação académica do desporto universitário 

national university sports federation 

avenida professor egas moniz 

estádio universitário de lisboa pav. 1 

1600-190 lisboa, Portugal 

fadu@fadu.pt  www.fadu.pt 

 

 

27ª Universíada de Verão - Kazan - Rússia 
6 a 17 de Julho de 2013 

 

Critérios de Seleção – Natação 
 

Competição de Natação 

 
Datas de Competição:   10 a 17 de julho 
Cerimónia abertura:   6 de julho 
Cerimónia encerramento:  17 de julho 
Categorias em competição:  https://kazan2013.ru/en/sports/10001  
Programa por prova:   https://kazan2013.ru/en/events?filter%5Bsport%5D=JU  
Instalação desportiva:   Aquatics Palace  
   (https://kazan2013.ru/en/sportobjects/10163 )  
 

Delegação da Natação 
 
Atletas:    2 
 

Critérios Gerais 

 
Definem-se como critérios globais na constituição da delegação portuguesa para Kazan:  
  A projeção do país é associada às classificações que os seus atletas conseguem;  
  O nível desportivo destas competições é considerado de Alto Rendimento, na grande maioria das 

modalidades, pelo visa o enquadramento de atletas de alto rendimento com prevalência os 
atletas em percurso ol ímpico; 

  Estas competições destinam-se aos atletas com currículo internacional, o que signi fica que os 
atletas que se sagraram Campeões Nacionais Universitários (CNU ), não obtêm obrigatoriamente 
lugar na comitiva;  

  Em algumas modalidades a obtenção de mínimos torna -se imprescindível;  
  A participação nos CNU, é considerado um critério relevante na escolha dos atletas  mas não 

exclusivo- A não participação deve ser obrigatoriamente fundamentada junto da FADU; 
  A definição de critérios é analisada e realizada em conjunto com a Federação desportiva de cada 

modalidade. 
 

Critérios Específicos 

 

Elegibil idade 
Só podem integrar a delegação portuguesa, estudantes-atletas que cumpram com os seguintes 
requisitos de elegibilidade, seguindo regulamentos da FISU:  
  Serem nascidos entre 1 de janeiro de 1985 e 31 de dezembro de 1995 
  Estudantes do 1º,  2º ou 3º ciclo do Ensino Superior, em estabelecimentos oficiais reconhec idos 

em Portugal ou Estrangeiro e que: 
-  Estejam inscritos no Ensino Superior em 2012/13  
-  Concluíram o ciclo de ensino em 2012 ou 2013  

https://kazan2013.ru/en/sports/10001
https://kazan2013.ru/en/events?filter%5Bsport%5D=JU
https://kazan2013.ru/en/sportobjects/10163
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-  Possuir Certificado de Elegibilidade da FISU autenticado pela Instituição de Ensino Superior  
  Tenham nacionalidade Portuguesa, sendo obrigatório possuírem respetivo passaporte 

português, cuja data de validade seja superior a 6 de janeiro de 2014.  
  Tenham Exame médico-desportivo com validade superior a 17 de julho de 2013.  
 

Técnico-Desportivos (Natação) 
a) Realizem as marcas mais pontuadas, Tabela FINA 2013, em competições realizadas em piscina de 
50 metros no período compreendido entre 1 de Janeiro e 26 de Maio de 2013.  
b) Cumpram os critérios de elegibilidade da DTN em função daquilo que são os superiores interesses 
da natação nacional.  
 

Outros 
Podem ser adotados outros critérios na avaliação dos atletas selecionados, tais como:  
-  Mérito académico 
- Currículo disciplinar  
-  Contributos para o desporto universit ário 
 
A avaliação e decisão final da constituição da delegação portuguesa, após proposta da federação 
desportiva, cabem à Federação Académica do Desporto Universitário 
 

Prazos 
A seleção final dos atletas a integrar a seleção será apresentada à FADU até 31 de maio de 2012 
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