
 

 
 

 

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 
 

CIRCULAR Nº 23-19 
 

01/10/2019 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais  

 

ASSUNTO: Gala Natação 2019 
 

 

Em aditamento ao comunicado Nº38-19 de 27 de setembro, junto se envia os critérios de 

nomeação para a gala da natação 2019 das diferentes categorias, aprovados em reunião de 

direção de 22 de setembro de 2017. Os nomeados para a presente época foram aprovados em 

reunião de direção de dia 27 de setembro de 2019. 

 

 

1. Natação Adaptada 

 

Critérios: 

• O nadador tem de estar classificado a nível internacional. 

• Participação em ambos os nacionais. 

• Melhor índice de qualificação para a Seleção Nacional 

• Participação na seleção a nível internacional. 

• Medalhados em seleção a nível internacional. 

• Nadadores classificados até ao oitavo lugar. 

 

Critérios Árbitros: 

• Estar filiado na época em que é nomeado 

• Ter pelo menos categoria de árbitro nacional 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação de JÁ 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação do Delegado do CNA à prova 

• Ter estado presente em competições internacionais 

• Ter frequentado formação adequada à evolução no percurso de árbitro da disciplina. 
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2. Polo Aquático  

 

Critérios: 

Nomeado #1 

Determinado pelos seguintes critérios de uma forma hierárquica e sucessiva: 

• Participação no CN1; 

• Internacional ABS na época finda; 

• Vencedor CN1; 

• Nº internacionalizações totais (A) se necessário para critério de desempate. 

 

Nomeado #2 

• O melhor marcador do CN1. Em caso de coincidência com o nomeado #1, este passaria 

a ser o classificado imediatamente a seguir. 

  

Nomeado #3 

• Sairia de uma votação de todos os treinadores do CN1, em que cada treinador tem 

direito a 1 voto da seguinte forma. 

• Indicação dos 5 jogadores que na opinião dos treinadores, tenham sido os mais 

valiosos, podendo votar num só jogador por equipa. Jogador MV 5 pontos, 2º MV 4 

pontos e assim sucessivamente. 

• Somados todos os pontos chegamos ao 3º nomeado. 

• Em caso de igualdade pontual há um júri composto pelo VP da disciplina + DTN + SN do 

género que determinam, justificando o critério da sua escolha, através de voto. 

• Caso o nomeado #2 coincida com o nomeado #3, este passaria a ser o classificado 

imediatamente a seguir. 

 

Critérios Árbitros: 

• Estar filiado na época em que é nomeado 

• Ter pelo menos categoria de árbitro nacional 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação de árbitro. 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação do Delegado do CNA à competição 

• Ter estado presente em competições internacionais 

• Ter frequentado formação adequada à evolução no percurso de árbitro da disciplina. 
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3. Natação Artística  

 

Critérios: 

• Participação nos campeonatos nacionais com obtenção de títulos de campeã nacional 

• Fazer parte da seleção nacional 

• Ter participado numa prova internacional de relevo (Europeu e/ou Mundial). 

 

Critérios Árbitros: 

• Estar filiado na época em que é nomeado 

• Ter pelo menos categoria de árbitro nacional 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação de JÁ 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação do Delegado do CNA à prova 

• Ter estado presente em competições internacionais 

• Ter frequentado formação adequada à evolução no percurso de árbitro da disciplina. 

 

4. Águas Abertas  

 

Critérios: 

• Participação no nacional de longa distância. 

• Participação em pelo menos um campeonato nacional de águas abertas. 

• Fazer parte da seleção nacional numa competição internacional. 

 

Critérios Árbitros: 

• Estar filiado na época em que é nomeado 

• Ter pelo menos categoria de árbitro nacional 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação de JÁ 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação do Delegado do CNA à prova 

• Ter estado presente em competições internacionais 

• Ter frequentado formação adequada à evolução no percurso de árbitro da disciplina. 
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5. Natação Pura 

  

Critérios nadadores: 

• Classificação nas principais competições Internacionais disputadas. 

• Obtenção de Recordes Nacionais Absolutos 

• Títulos Nacionais Absolutos 

 

Critérios Treinadores: 

• Classificação nas principais competições Internacionais disputadas. 

• Obtenção de Recordes Nacionais Absolutos 

• Títulos Nacionais competições coletivas. 

 

Critérios Árbitros: 

• Estar filiado na época em que é nomeado 

• Ter pelo menos categoria de árbitro nacional 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação de JÁ 

• Ter média superior a 4 valores na avaliação do Delegado do CNA à prova 

• Ter estado presente em competições internacionais 

• Ter frequentado formação adequada à evolução no percurso de árbitro da disciplina.  

 

6. Masters 

 

Critérios nadadores: 

• Obtenção de Recordes Nacionais 

• Títulos Nacionais obtidos 

• Participação nos nacionais de inverno 

• Participação nos nacionais de verão. 

• Participação nos nacionais de Fundo. 

• Participação no campeonato nacional de águas abertas 

• Participação a nível internacional 

• medalhados a nível internacional 

• Feitos relevantes para a imagem e divulgação da disciplina Master. 

• Desempenhos extraordinários na modalidade 
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Critérios Treinadores: 

• Títulos (individuais e coletivos) conquistados nas competições nacionais. 

• Clube com mais captação de nadadores 

 
 

 

Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente   
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