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1. ÁGUAS ABERTAS 

 
Estágio de preparação, 23 a 29 de outubro 2017. Madeira Island International Swim 
Marathon, 28 de outubro de 2017, Funchal (Madeira). 

 
No seguimento do convite do Clube Naval do Funchal para a sua prova: Madeira Island 
International Swim Marathon 2017, informamos que a participação da Seleção Nacional de 
Juniores e Seniores de AA será como se segue: 

Masculinos Clube Femininos Clube 

Alexandre Coutinho (1) ASSSCC Angelica André (1) CFP 

Diogo Coelho (1) ASSSCC Sara Alves (1) ASSSCC 

Diogo Marques (1) ASSSCC Vânia Neves (1) CFP 

Diogo Nunes (1) CFP 

 José Paula Carvalho (2) SFUAP 

Rafael Gil (2) SLB 

Tiago Campos (2) CNRM 
 
O enquadramento técnico será assegurado pelos seguintes elementos: 
 
FPN: Daniel Viegas (2) 
Treinadores Convidados: Rui Borges (1), Ricardo Antunes (1). 
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Plano de viagem: 

Grupo 1 
TO 3964               23 outubro        Porto / Funchal                08h05/10h10 
TO 3451               29 outubro        Funchal / Porto                11h00/13h05 
 
Grupo 2 
EZY 7603               23 outubro        Lisboa / Funchal               07h10/09h00 
EZY 7602               29 outubro        Funchal / Lisboa               09h20/11h05 
 
São permitidos, por pessoa, 20 Kg de bagagem. Qualquer excesso de peso que obrigue ao 
pagamento de taxas-extra, será da exclusiva responsabilidade dos próprios.  

Recordamos ainda que pedidos de dispensa ao abrigo do Decreto-Lei nº 272/09, de 01 de outubro 
(Regime do Alto Rendimento), por implicarem requisição ao IPDJ, terão que ser solicitados 
previamente à realização desta Competição. 

 
2. NATAÇÃO SINCRONIZADA 

 
Regulamento de Competições Nacionais 2017/2018 

 
Informamos que já se encontra disponível no site da FPN, o Regulamento de Competições 
Nacionais, atualizado de acordo com o novo Regulamento FINA 2017-2021 de Natação 
Sincronizada.  
 
3. MASTERS 

 
I Meeting Internacional Luso-Andaluz de Natação Master 

 
Fruto do protocolo de desenvolvimento da natação, assinado entre a Federação Portuguesa de 
Natação e a Federação Andaluza de Natação junta-se em anexo o regulamento do I Meeting 
Internacional Luso-Andaluz de Natação Master.  
 
4. FORMAÇÃO 

 
Ação de Formação “Novo Regulamento FINA 2017-2021 de Natação Artística – 
Reciclagem de Árbitros e Treinadores” 

 
Dando cumprimentos ao seu plano anual de formação, vai a FPN organizar uma ação de 
formação com a temática “Novo Regulamento FINA 2017-2021 de Natação Artística – 
Reciclagem de Árbitros e Treinadores”. 
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A ação irá decorrer em Rio Maior nos dias 28 e 29 de outubro e terá como formadora a árbitra 
da RFEN, Paloma Mendonza Olea. 
 
Mais informações no flyer em anexo. 
 
 
5. NOVA FILIAÇÃO 

 
Foi aprovada em 06/10/2017, a filiação do Clube Atletismo Ferreira de Zêzere (CAFZ)) através 
da ANDS. 
 
 
 

Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 

mailto:secretaria@fpnatacao.pt


FICHA DE INSCRIÇÃO

AÇÃO DE FORMAÇÃO NOVO REGULAMENTO FINA 2017 - 2021 DE NATAÇÃO ARTÍSTICA 

RECICLAGEM DE ÁRBITROS E TREINADORES
28 e 29 de Outubro

IDENTICAÇÃO

Preencher tudo com maiusculas e letra legível 

Nome

Sexo F M Data de Nascimento

Número de BI / CC NIF

Morada

Número / Lote Andar Código Postal Cidade

Telémovel Telefone Fixo

Email

Profissão

Até 31 de março 15,00 € Depois de 31 de março 20,00 €

Sem a declaração, serão considerados não aderentes, não podendo usufruir do pacote destinados à formação.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 
Limite de inscrições: 60 participantes

Pagamento efectuado através de transferência bancária para o NIB da FPN 0018 0003 1333 0170 02088. Obrigatório anexar 
comprovativo da pagamento e enviar para formacao@fpnatacao.pt 

Todos os treinadores que façam parte de clubes aderentes ao Portugal a Nadar, devem juntamente com a ficha de inscrição 
anexar uma declaração do clube onde são propostos para a formação.



NOVO REGULAMENTO FINA 2017 -2021 
DE NATAÇÃO ARTÍSTICA - RECICLAGEM 
DE ÁRBITROS E TREINADORES

RIO MAIOR

28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017

FORMADORA: 
Paloma Mendoza Olea

HORÁRIOS:
28 de Outubro
10H00 - 13H30 e 15H00 - 19H30
29 de Outubro
09H00 - 13H30 e 15H00 - 17H00

PREÇO:
- até 21 de Outubro: 15 euros
- depois de 21 Outubro: 20 euros

Inscrições limitadas.







ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO 
DO DISTRITO DE LEIRIA 

  

INFORMAÇÃO 

Evento: I Meentig Internacional Luso – Andaluz 

Local: Caldas da Rainha 

Proposta: Hotel Internacional das Caldas 

Data: 24 a 26 de novembro 2017 

 

Tarifas especiais, por quarto, por noite: 

Single – 30,00€ 

Duplo – 40,00€ 

Cama extra – 20,00€ 

Com pequeno-almoço continental/buffet incluído 

 

Refeições buffet: 

Preço por pessoa e por refeição – 9,00€ (incluí 1 bebida e café por pessoa) 

 

Junto em anexo informação e fotos do hotel. 

Disponibilidade de 80 quartos, dos quais 23 com cama de casal e os restantes com 2 

camas. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A ANDL 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Fruto do protocolo de desenvolvimento da natação firmado entre a Federação Portuguesa de 

Natação e a Federação Andaluza de Natação apresentamos o regulamento o I Meeting 
Internacional Luso-Andaluz de Natação Master.  
 
Data: 25 e 26 novembro 2017 
Local: piscina municipal das Caldas da Rainha (25m) 
 

2. PARTICIPAÇÃO 
 

Têm direito a participar todos os nadadores MASTER masculinos e femininos possuidores de 
licenças da FPN e da FAN.  

Cada federação será responsável por validar a conformidade das licenças desportivas dos 
respetivos nadadores. 

De acordo com a legislação em vigor e com o Regulamento Geral FPN, os nadadores com licença 
FPN só poderão participar com exame médico válido à data da competição, devidamente 
inserido e validado no programa fpnsystem. Em caso de incumprimento, as inscrições destes 
nadadores serão rejeitadas.  

Cada nadador pode no máximo participar em 4 provas individuais e 2 estafetas. 

Nas provas de estafetas cada clube poderá apenas apresentar uma equipa por 
categoria/grupo de idade e género. 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições serão efetuadas através do ficheiro-convite específico para a competição na área 
de documentos do site da FPN e no seguinte link:  
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Natio
n=POR. 
As inscrições devem ser realizadas por via eletrónica, através do programa informático definido 
pela FPN para o efeito – Entry Editor ou Team Manager da Splash Software Ltd, e enviadas por 
correio eletrónico para inscricoes@fpnatacao.pt.  

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Nation=POR
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Nation=POR
mailto:inscricoes@fpnatacao.pt
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Poderão também ser efetuadas na plataforma de inscrições online 
https://www.swimrankings.net/manager/ (para mais esclarecimentos deverá ser contactada a 
FPN) 
O ficheiro-convite deverá vir devidamente identificado com a sigla do clube e da competição a 

disputar. 

(ex: Sigla do Clube - Nome da Competição.lxf) 
 
Do processo de inscrição terá de constar: 
Dos Nadadores: Nome, ano de nascimento, género, número de licença, provas e respetivos 
tempos de inscrição; 

3.2. PAGAMENTO 
O valor das taxas de inscrição são: 3,5€ por prova individual e 10€ por estafeta. 
 
Todas as inscrições ficarão condicionadas à receção do respetivo pagamento, e comprovativo 
do mesmo, que poderá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN 
PT50.0018.0003.13330170020.88, ou ainda por depósito em conta nº 0003.13330170020 do 
Banco Santander.  
As inscrições serão definitivamente anuladas, se o pagamento não for efetuado até à divulgação 
da lista final de participantes, excetuando inscrições de valor inferior a 5 Euros. 
Nota: Como forma de evitar situações de anulação de inscrições solicita-se aos clubes o envio 
do comprovativo de pagamento em simultâneo com as inscrições para a competição. 

 

3.3. TEMPO DE INSCRIÇÃO 
São obrigatórios tempos de inscrição individuais ou estafetas para todas as competições de 
piscina. Deverão ser seguidos os seguintes critérios: 

 
a. Tempos oficiais. 
b. Caso não exista tempo oficial deve ser indicado um tempo de referência que deverá refletir 

de forma rigorosa e atualizada a performance do nadador. 
 
Aplica-se o mesmo princípio para as inscrições das estafetas.  

 
O tempo de inscrição – real ou convertido – deverá corresponder à dimensão da piscina (25m 
ou 50m) em que se irá realizar a competição. A conversão é da responsabilidade da entidade 
que efetua a inscrição. 

  

3.4. DATAS LIMITE 
A data limite para as inscrições é até às 24h00 do dia 10 novembro 2017. 

https://www.swimrankings.net/manager/
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4. LISTA DE PARTICIPANTES 
A lista de participantes em cada prova, bem como o respetivo tempo de inscrição, estará 
disponível nas páginas da federação organizadora ( FPN – www.fpnatacao.pt)  3 dias antes do 
início da competição.  
 
Os clubes ou nadadores individuais que detetem qualquer erro na lista de participantes, ou que 
desejem realizar desistências, deverão contactar, por escrito a federação organizadora( FPN 
correio eletrónico: inscricoes@fpnatacao.pt,).  

 
Estas correções ou desistências deverão ser comunicadas até 48 horas antes do início da 
competição. Terminado este prazo, e após a divulgação da lista final de participantes, não serão 
realizadas quaisquer alterações ao programa de provas. 

 
Não serão permitidas substituições de participantes, nem novas inscrições. 

 
No caso das estafetas, após a inscrição, não é autorizada a mudança de escalão etário.  
Caso haja mais que uma inscrição por escalão, é considerada apenas uma, anulando-se as 
restantes. 
Qualquer nova inscrição terá que respeitar o estipulado no ponto anterior. 

 
A federação organizadora reserva-se o direito de após a saída da lista final de participantes, e 
em caso de necessidade absoluta, poder retificar a mesma, comunicando em reunião de 
delegados dos clubes antes do início da competição. 

5. GRUPOS DE IDADE 
Em conformidade com as regras definidas pela FINA para os Masters, no ano civil de 2017 (1 de 
janeiro a 31 de dezembro), os nadadores serão agrupados nos seguintes grupos de idade: 

 
Provas Individuais: 

GRUPO ESCALÃO 
ETÁRIO 

ANOS DE 
NASCIMENTO  

GRUPO ESCALÃO ETÁRIO ANO DE 
NASCIMENTO 

Master A 25 – 29 92-88  Master H 60 – 64 57-53 
Master B 30 – 34 87-83  Master I 65 – 69 52-48 
Master C 35 – 39 82-78  Master J 70 – 74 47-43 
Master D 40 – 44 77-73  Master K 75 – 79 42-38 
Master E 45 – 49 72-68  Master L 80 – 84 37-33 
Master F 50 – 54 67-63  Master M 85 – 89 32-28 
Master G 55 – 59 62-58  Master N 90 – 94 27-23 

 

http://www.fpnatacao.pt/
mailto:secretaria@fpnatacao.pt
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Provas de Estafeta: 

GRUPO ESCALÃO ETÁRIO  GRUPO ESCALÃO ETÁRIO 

1 100 – 119  5 240 – 279 
2 120 – 159  6 280 – 319 
3 160 – 199  7 320 – 359 
4 200 – 239    
 

6. PROGRAMAS E RESULTADOS 
Os programas e resultados de provas estarão disponíveis online para download na área de 
documentos do site da Federação organizadora. 

7. PROGRAMA e HORÁRIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECLAMAÇÕES / PROTESTOS 
 

25 novembro 2017 
2ª jornada - 1ª sessão  09h30 

26 novembro 2017 
3ª jornada - 1ª sessão  09h00 

1 200 Livres Fem 17 100 livres Masc 
2 200 Livres Masc 18 100 Livres Fem 
3 50 Mariposa Masc 19 50 costas Masc 
4 50 Mariposa Fem 20 50 Costas Fem 
5 200 Bruços Masc 21 100 Estilos Masc 
6 200 Bruços Fem  Intervalo 
7 100 Costas Masc 22 4x50 Estilos Masc 
8 100 Costas Fem 23 4x50 Estilos Fem 

25 novembro 2017 
2ª jornada - 2ª sessão 16h00 

26 novembro 2017 
3ª jornada - 2ª sessão  15h30 

9 200 Costas Masc 24 100 Estilos Fem 
10 200 Costas Fem 25 200 Mariposa Masc 
11 50 Bruços Masc 26 200 mariposa Fem 
12 50 Bruços Fem 27 50 Livres Masc 
13 100 Mariposa Masc 28 50 livres Fem 
14 100 mariposa Fem 29 100 Bruços Masc 
 Intervalo 30 100 Bruços Fem 
15 4x50 Livres masc   
16 4x50 livres fem   
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Em todas as competições nacionais as reclamações ou protestos serão aceites pela organização 
até 30 minutos após a publicação dos resultados de cada prova.  
 
Terão que ser submetidos por escrito, em impresso próprio, pelo delegado do clube ou pelo 
nadador individual respeitando o seguinte procedimento:  

a) Reclamação junto do Juiz Árbitro A aceitação do protesto implica a obrigação de o 
acompanhar com 20€ de caução, reembolsável no caso do mesmo acolher decisão 
favorável.  

b) Da decisão do Juiz Árbitro poderá haver recurso para o Júri de Apelo. A aceitação do 
protesto implica a obrigação de o acompanhar com 100€ de caução, reembolsável no 
caso do mesmo acolher decisão favorável.  
c) O Júri de Apelo reunirá de imediato, não sendo a sua decisão passível de recurso, de 
acordo com o previsto na GR 9.3.2 do regulamento FINA.  
d) Se a causa da reclamação ou protesto for baseada em fatos anteriores à competição, 
a reclamação ou o protesto tem que ser entregue antes do início da competição.  
e) Protestos relativos a questões de direito deverão ser formalizados de acordo com o 
previsto no artigo 160º do Regulamento Geral da FPN.  

 
O Júri de Apelo será constituído por:  

a) Membro da Direção da Federação organizadora ou Delegado da à prova.  
b) Responsável técnico da federação organizadora à prova.  
c) Delegado de Arbitragem da Federação organizadora (não integrante da equipa de 
arbitragem do evento) 

9. CASOS OMISSOS 
 
Serão julgados pela Federação organizadora. 
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10. INTRODUCCIÓN 
 
Fruto del protocolo de desarrollo de la natación firmado entre la Federação Portuguesa de 

Natação y a Federación Andaluza de Natación presentamos el reglamento para el I Meeting 
Internacional Luso-Andaluz de Natação Master.  
 
Fecha: 25 y 26 Noviembre 2017 
Local: Piscina Municipal das Caldas da Rainha (25m) 
 

11. PARTICIPACIÓN 
 

Tienen derecho a participar todos los nadadores MASTER hombres y mujeres con  licencias de 
la FPN o bien  FAN.  

Cada federación sera responsable de validar la conformidad de las licencias deportivas de los 
respectivos nadadores. 

De acuerdo con la legislación  vigente y con el Reglamento General FPN, los nadadores con 
licencia FPN sólo podrán participar com un examen médico válido en la fecha da la competicion, 
debidamente insertado y validado en el programa fpnsystem. En caso de incumplimiento, se 
rechazan las inscripciones de estos nadadores.  

Cada nadador puede  participar como máximo en 4 pruebas individuales y 2 estafetas. 

En las pruebas de estafetas, cada club sólo podrá apenas presentar uno equipo por 
categoria/grupo de edad y género. 

12. INSCRIPCIONES 

12.1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se efetuarán por la invitación  para la competición en el  área de 
documentación del sitio de la FPN y en el seguiente link:  
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Natio
n=POR. 
Las inscripciones deben ser realizadas por vía eletrónica, en el programa informático definido 
pela FPN para el efecto – Entry Editor ou Team Manager da Splash Software Ltd, y enviadas por 
correo eletrónico para inscricoes@fpnatacao.pt.  

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Nation=POR
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=0&Nation=POR
mailto:inscricoes@fpnatacao.pt
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También se pueden realizar en la plataforma de inscripción online 
https://www.swimrankings.net/manager/ (para mas aclaraciones deberá ponerse en contacto 
com la FPN) 
El archivo-invitación deberá estar debidamente identificado con la sigla del club y la 

competición a disputar. 

(ex: Sigla del Club - Nombre de la  Competición.lxf) 
 
El proceso de inscripción deberá tener: 
De los Nadadores: Nombre, año de nacimiento, género, número de licencia, pruebas y  tiempos 
de inscripción; 

12.2. PAGO 
El valor de la inscripcion es de: 3,5€ por prueba individual y 10€ por estafeta. 
 
Todas las inscripciones quedarán condicionadas a la prueba de pago, y comprobante del mismo, 
y que podrá efectuarse por transferencia bancaria al IBAN PT50.0018.0003.13330170020.88 o 
por depósito en cuenta nº 0003.13330170020 del Banco Santander.  
Las inscripciones serán definitivamente anuladas, si el pago no se efectúa hasta la divulgación 
de la lista final de participantes, exceptuando inscripciones de valor inferior a 5 Euros. 
Nota: Como forma de evitar situaciones de anulación de inscripciones se solicita a los clubes o 
envio del comprobante de pago en simultâneo con las inscripciones para la competición. 

 

12.3. TIEMPO DE INSCRIPCIÓN 
Son obrigatórios tiempos de inscripción individuales o estafetas para todas las competiciones 
de piscina. Deberán seguirse los seguientes criterios: 

 
c. Tiempos oficiales. 
d. En caso de que no exista tiempo oficial debe indicarse un tiempo de referencia que deberá 

reflejar de forma rigurosa y atualizada la performance del nadador. 
 
Se aplica el mismo princípio para las inscripciones de las estafetas.  

 
El tiempo de inscripcion – real o convertido – deberá corresponder al tamaño de la piscina (25m 
o 50m) en la que se realizará la competición. La conversión es responsabilidad de la entidad que 
realiza la inscripción. 

  

12.4. DATOS LIMITE 
La fecha limite para las inscripciones es hasta las 24h00 del dia 10 Noviembre 2017. 

 

https://www.swimrankings.net/manager/
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13. LISTA DE PARTICIPANTES 
La lista de participantes en cada prueba, así como el correspondiente tiempo de inscripción, 
estará disponíble en las páginas da la Federación organizadora ( FPN – www.fpnatacao.pt)  3 
dias antes del início de la competición.  
 
Los clubes o nadadores individuales que detecten cualquier error en la lista de participantes, o  
que deseen realizar desistencias, deberán contactar por escrito a la Federación organizadora (   
FPN correio eletrónico: inscricoes@fpnatacao.pt,).  

 
Estas correcciones ou desistencias deverán ser comunicadas hasta 48 horas antes del inicio de 
la competición. Terminado este plazo, y tras la publicación de la lista final de participantes, no 
se efectuarán câmbios en el programa de pruebas. 

 
No seran permitidas sustituciones de participantes, ni nuevas inscripciones. 

 
En el caso de las estafetas, después de la inscripción, no se autoriza el cambio de escala de edad.  
En el caso de que haya más de una inscripcion por escalón, se considera una sola, anulando las 
restantes. 
Cualquier nueva inscripción tendrá que respetar lo estipulado en el  punto anterior. 

 
La Federacion organizadora se reserva el derecho de tras la salida de la lista final de 
participantes, y en caso de necessidad absoluta, poder rectificar la misma, comunicando en 
reunión de delegados de los clubes antes del inicio de la competición. 

14. GRUPOS DE EDAD 
De acuerdo con las reglas definidas por la FINA para los Masters, en el año civil de 2017 (1 de 
Enero a 31 de Diciembre),los nadadores serán agrupados en los siguientes grupos de edad: 

 
Pruebas Individuales 

GRUPO ESCALA 
ETÁRIO 

AÑO DE 
NACIMIENTO  

GRUPO ESCALA ETÁRIO AÑO DE 
NACIMIENTO 

Master A 25 – 29 92-88  Master H 60 – 64 57-53 
Master B 30 – 34 87-83  Master I 65 – 69 52-48 
Master C 35 – 39 82-78  Master J 70 – 74 47-43 
Master D 40 – 44 77-73  Master K 75 – 79 42-38 
Master E 45 – 49 72-68  Master L 80 – 84 37-33 
Master F 50 – 54 67-63  Master M 85 – 89 32-28 
Master G 55 – 59 62-58  Master N 90 – 94 27-23 

 
 
 

 

http://www.fpnatacao.pt/
mailto:secretaria@fpnatacao.pt
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Pruebas de Estafeta: 

GRUPO ESCALA ETÁRIO  GRUPO ESCALA ETÁRIO 

1 100 – 119  5 240 – 279 
2 120 – 159  6 280 – 319 
3 160 – 199  7 320 – 359 
4 200 – 239    
 

15. PROGRAMAS Y  RESULTADOS 
Los programas y resultados de pruebas estarán disponibles online para download en la área de 
documentos del sitio de la Federação organizadora. 

16. PROGRAMA Y HORÁRIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. RECLAMACIONES / PROTESTOS 
 

En todas las competiciones nacionales las reclamaciones o protestos serán aceptadas por la 
organización hasta 30 minutos después de la publicación de los resultados de cada prueba.  
 

25 noviembre 2017 
1ª jornada - 1ª sesión  09h30 

26 noviembre 2017 
2ª jornada - 1ª sesión  09h00 

1 200 Libres Fem 17 100 Libres Masc 
2 200 Libres Masc 18 100 Libres Fem 
3 50 Mariposa Masc 19 50 Espalda Masc 
4 50 Mariposa Fem 20 50 Espalda Fem 
5 200 Bruces Masc 21 100 Estilos Masc 
6 200 Bruces Fem  Intervalo 
7 100 Espalda Masc 22 4x50 Estilos Masc 
8 100 Espalda Fem 23 4x50 Estilos Fem 

25 novimbre 2017 
1ª jornada - 2ª sesión 16h00 

226 noviembre 2017 
3ª jornada - 2ª sesión  15h30 

9 200 Espalda  Masc 24 100 Estilos Fem 
10 200 Espalda  Fem 25 200 Mariposa Masc 
11 50 Bruces Masc 26 200 Mariposa Fem 
12 50 Bruces Fem 27 50 Libres Masc 
13 100 Mariposa Masc 28 50 Libres Fem 
14 100 Mariposa Fem 29 100 Bruces Masc 
 Intervalo 30 100 Bruces Fem 
15 4x50 Libres masc   
16 4x50 Libres fem   
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Tendrán que someterse por escrito, en documento oficial, por el delegado del club o por el 
nadador individual respetando el siguiente procedimiento:  

b) Reclamación ante el Juez Árbitro de la aceptación del protesto, y implica el pago de  
20€ de fianza, reembolsable en el caso del mismo tener una decisión favorable.  

b) De la decisión del Juez Árbitro podrá haber recurso para el Jurado de Apelación. La 
aceptación del protesto implica el pago de 100€ de fianza, reembolsable en el caso del 
mismo tener una decisión favorable.  
c) El  Jurado de Apelación se reunirá de seguida, y no será su decisión susceptible de 
recurso, de acuerdo con lo previsto na GR 9.3.2 del Reglamento FINA.  
d) Si la causa de la reclamación o protesto se basea en hechos anteriores a la 
competición, la reclamación o protesto tiene que ser entregado antes del inicio de la  
competición.  
e) Protestos relativos a cuestiones de derecho deberán formalizarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 160º del Reglamento General de la FPN.  

 
El Jurado de Apelación estará constituído por:  

a) Miembro de la Dirección de la Federación organizadora o Delegado de la prueba.  
b) Responsable técnico de la Federación organizadora a  prueba.  
c) Delegado de Arbitraje de la Federación organizadora (no integrante del equipo de 
arbitraje del evento) 

18. CASOS OMISOS 
 
Serán juzgados por la Federación organizadora. 
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