CIRCULAR Nº 33-21
02/07/2021

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes Natação Artística
ASSUNTO: Informações sobre Campeonato Nacional de Verão, 31 de julho e 1 de agosto,
Porto
1. COVID19
a) A organização da competição providenciará uma equipa de testagem Covid19 na Piscina do

Clube Fluvial Portuense no dia 30 de julho, entre as 15H e as 17H. O teste rápido será
realizado por ordem de chegada e tem um custo de 20€, com pagamento efetuado no
momento.
b) O teste requerido é um teste rápido de antigénio com zaragatoa, mas pode ser apresentado
um teste PCR em alternativa. No segundo caso a exigência da sua realização estende-se
até às 72h antes da apresentação no local do evento.
c) Aconselha-se que os participantes realizem os testes antes de se deslocarem para o local
do evento uma vez que o aparecimento de um teste positivo implicará obrigatoriamente a
proibição de participação de todos os elementos da equipa do nadador que serão
considerados como contactos próximos por terem viajado juntos.
d) Conforme divulgado no comunicado Nº 25/21 de 25/06/2021, a FPN aceita a apresentação
do Certificado Digital COVID da UE, que comprova que o seu titular (i) foi vacinado contra a
doença COVID-19 ou (ii) apresenta um resultado negativo num teste para SARS-CoV-2 ou
(iii) que recuperou da COVID-19.

2. Programa da competição
Tal como inscrito no regulamento da competição, a alteração do programa da competição está
sujeita à receção do número de inscrições, pelo que apenas depois do dia 15 de julho poderemos
divulgar o programa final, que poderá contemplar eventual alteração na 2ª jornada, 2ª sessão
(antecipação da mesma).

3. Reunião de delegados
A reunião de delegados para este evento, na qual poderá participar um representante de cada
clube, será realizada à distância, via plataforma Zoom, no dia 30 de julho pelas 19H00, no seguinte
link de acesso:

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

https://us02web.zoom.us/j/84028190966?pwd=aUdSOHRIMkhjeExlWnJVaEc4Uk5VQT09
ID da reunião: 840 2819 0966
Senha de acesso: nart
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