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CIRCULAR Nº 48-21 

15/12/2021 

DISTRIBUIÇÃO:  Associações Territoriais  

ASSUNTO:  Torneios Zonais Juvenis NP – Zona Norte  
 

 

Torneio Zonal Norte – Ponte da Barca 

 

Informações úteis: 

 

Serve a presente circular informar que para o evento está sujeito a condicionantes específicas 

que têm como objetivo a salvaguarda da saúde pública nomeadamente dos participantes, de 

todos os envolvidos na logística e apoio à competição, assim como a população em geral que de 

alguma forma irá interagir com as comitivas dos clubes e staff da organização. 

Desta forna, solicitamos a vossa maior atenção para a leitura dos documentos em anexos a esta 

informação, sendo obrigatório a resposta ao e-mail: anminho@gmail.com, onde o Clube informa 

que compreende o seu conteúdo e forma da Circular N.º 48-21 de 15 de dezembro.  

Mais se informa a elevada importância do cumprimento do Manual de Procedimentos da 

competição e que todas as regras sejam compreendidas e transmitidas a todos os elementos das 

comitivas, para que a competição decorra dentro das regras estabelecidas e sem incidentes.  

Toda a informação apresentada nesta informação é atualizada à data, sendo complementar e 

sobrepõe-se a informações anteriores que possam estar em documentos anteriormente 

difundidos. 

 - Local da Competição – Piscina Municipal de Ponte da Barca 

- Data: 17, 18 e 19 de dezembro de 2021. 

 

 Regras básicas a observar: 

1. O complexo de piscinas abrirá 2 horas antes do início de cada sessão. 
2. Cada equipa pode ter como acompanhantes 1 treinador,1 delegado e 1 fisioterapeuta. 
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3. A entrada de todos os elementos tem que ser efetuada mediante apresentação do Cartão 
FPN ou credencial emitida pela FPN para o efeito. 

4. O acesso às instalações para todos os participantes (nadadores, staff das equipas, staff 
ANMINHO, arbitragem) está condicionado à apresentação de teste rápido antigénio 
(TRAg) negativo realizado até 24h antes da entrada na competição ou  

5.  Certificado Digital de Recuperação, dando cumprimento ao enunciado da atualização a 
01/12/2021 da Norma da DGS nº 19/2020.  

6.  À entrada cada equipa tem obrigatoriamente que apresentar o Termo de 
Responsabilidade de Equipa 

7. Neste evento não foi autorizado o acesso de público (à porta fechada) 
 
Para as Cerimónias Protocolares os nadadores devem respeitar as regras de distanciamento 
social e de etiqueta respiratória, segundo as indicações do Diretor à Prova. 

  
As Reuniões de Delegados realizar-se-ão 45 minutos antes do início de cada dia em local a 
designar; 
  

 

AQUECIMENTOS: 

Sexta-feira 

1º Período: 14h30/15h05 (máximo 10 nadadores por pista)  
2º Período: 15h10/15H45 (máximo 10 nadadores por pista)  
  

Sábado 

(sessão da manhã) 

1º Período: 08h00/08h35 (máximo 10 nadadores por pista)  
2º Período: 08H40/09H15 (máximo 10 nadadores por pista) 
 
(sessão da tarde) 

1º Período: 15h00/15h35 (máximo 10 nadadores por pista)  
2º Período: 15H40/16H15 (máximo 10 nadadores por pista)  
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Domingo 

(sessão da manhã) 

1º Período: 07h30/08h05 (máximo 10 nadadores por pista)  
2º Período: 08H10/08H45 (máximo 10 nadadores por pista) 
 
(sessão da tarde) 

1º Período: 14h30/15h05 (máximo 10 nadadores por pista)  
2º Período: 15H10/15H45 (máximo 10 nadadores por pista) 
   

A Piscina de Competição deverá ficar livre, 15 minutos antes do início de cada sessão; 
  

Os nadadores deverão comparecer na Câmara de Chamada, pelo menos, 10 minutos antes do 
início das mesmas. 

  
Os nadadores após o término da sua prova, têm 5 minutos para efetuar a sua descontração na 
piscina de apoio; 

  
A piscina de apoio não deve ser usada para fins recreativos e a prioridade é sempre para 
descontração dos nadadores que terminaram a sua prova; 

  
Solicitamos que todos os agentes desportivos tenham em seu poder o “Cartão FPN” em papel ou 
em formato digital. 

  

Não serão distribuídos programas, pelo que os mesmos poderão ser consultados e/ou 

descarregados em  

http://anminho.pt/ 

e em 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=147532626 

Aproveitamos para solicitar aos clubes que ainda não remeteram os elementos que compõem a 
comitiva da equipa técnica/clínica (devidamente filiados na FPN) através do ficheiro STAFF, que o 
façam com urgência. 

  

Resultados  

http://anminho.pt/ 

https://live.swimrankings.net/31839/  
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NOTAS: 

Solicitamos que todos os participantes tomem conhecimento das informações contidas nos 
anexos particularmente as que dizem respeito ao Manual de procedimentos. 

A utilização obrigatória de máscara deve ser reforçada junto de todos os vossos atletas. 

 

 

 
 
Pela FPN 

 
 

 
António José Silva 
Presidente 
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