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CIRCULAR Nº 02-21 

04/01/2021 

 

DISTRIBUIÇÃO:  Associações Territoriais e Clubes Masters  

 
ASSUNTO: Alterações ao Campeonato Nacional Masters de Inverno  
 

No quadro das atuais restrições inerente ao Estado de Emergência ainda em vigor e que tudo indica 
que se vá prolongar durante o mês de janeiro 2021, a FPN tem feito as necessárias diligências e 
continua a tentar viabilizar junto das entidades competentes, a realização do Campeonato Nacional 
de Inverno. 

No entanto, não podemos ignorar os seguintes factos: 

a) Uma parte significativa dos nadadores Masters estão enquadrados como populações de 
risco pela DGS. 

b) Grande parte das piscinas têm o acesso condicionado, quer por redução de horários quer 
pela aplicação das restrições às populações de risco, não permitindo a prática regular e 
equitativa dos treinos a todos os nadadores filiados. 

c) Conjugando as duas alíneas anteriores a FPN tem a necessidade de encontrar um modelo 
de competição convergente com as preocupações das Entidades Sanitárias de forma a 
que o evento seja autorizado. 

d) É preocupação da FPN proporcionar aos nadadores Masters uma competição aberta a 
todos os nadadores Master filiados, mas sempre em segurança. 

e) Atendendo a este enquadramento não estão reunidas as condições para a realização de 
um evento com as características de um Campeonato Nacional. 

 

Assim, para ser proposto um modelo de competição com maiores probabilidades de ser aprovado 
pelas entidades Sanitárias, decidiu a FPN introduzir as seguintes alterações ao regulamento desta 
competição: 

 

1. Alterar a denominação de Campeonato Nacional Master de Inverno para Torneio Master 
de Inverno. 

2. Eliminar as provas de Estafetas do calendário da prova. 
3. Manter o limite de inscrição em 4 provas, mas restringir a 1 prova por sessão. 
4. A prova não pontuar para o Circuito Especialista Master nem para a Taça Master. 
5. Não serão elaboradas classificações coletivas nem atribuídos títulos coletivos. 
6. Não serão atribuídos títulos de Campeão Nacional. 
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Em anexo (no site) o regulamento da competição em assunto. 

 

 

 

Pela FPN 

 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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