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TORNEIOS ZONAIS DE INFANTIS - PISCINA CURTA 
 

1. LOCAIS 
 Zona Norte: ANNP - Penafiel (25m x 8 pistas) 

 Zona Sul: ANIC - Ponte Sôr (25m x 8 pistas) 

2. DATAS   
22 e 23 de maio de 2021 

3. ORGANIZAÇÃO 
A organização destes Torneios ficará sob a responsabilidade de duas das Associações Territoriais, que irão 

acolher as restantes, distribuídas por duas zonas: 

ORGANIZAÇÃO ZONAS ASSOCIAÇÕES 

ANNP Norte ANCNP, ANC, ANMIN, ANNP, ARNN 

ANIC Sul ANALG, ANARA, ANDL, ANDS, ANIC, ANL, ANM, ANALEN  
 

Nota: com base na recomendação nº 36/2020 de 25 agosto atualizada a 31 março de 2021, todos os 
participantes terão obrigatoriamente de apresentar teste Covid19 (teste rápido), negativo, até 24 horas antes 
do início da competição. A organização da competição providenciará testes no dia anterior à realização do 
evento. O custo destes testes será definido logo que possível. 
 

4. PROGRAMA – HORÁRIOS 
 

1ª JORNADA – 1ª SESSÃO 
22 MAIO 2021 – 9:30 

2ª JORNADA – 1ª SESSÃO 
23 MAIO 2021 – 9:00 

1 400 Livres femininos INF-B 13 400 Livres masculinos INF-B 
2 200 Estilos masculinos INF-B 14 200 Estilos femininos INF-B 
3 200 Costas femininos 15 200 Livres masculinos  
4 100 Costas masculinos 16 100 Livres femininos 
5 100 Costas femininos 17 100 Livres masculinos 
6 200 Costas masculinos 18 200 Livres femininos 

1ª JORNADA – 2ª SESSÃO 
22 MAIO 2021 - 16:30 

2ª JORNADA – 2ª SESSÃO 
23 MAIO 2021 – 16:00 

7 400 Livres femininos INF-A 19 400 Livres masculinos INF-A 
8 200 Estilos masculinos INF-A 20 200 Estilos femininos INF-A 
9 200 Bruços femininos 21 200 Mariposa masculinos  

10 100 Bruços masculinos 22 100 Mariposa femininos 
11 100 Bruços femininos 23 100 Mariposa masculinos 
12 200 Bruços masculinos 24 200 Mariposa femininos 

   ENTREGA DE PRÉMIOS 

5. PARTICIPAÇÃO 

Têm direito a inscrever-se neste torneio todos os nadadores Infantis A e B, sendo que a participação se 

encontra condicionada a uma quota de participação definida pela Associação Territorial responsável pela 

organização do Torneio Zonal, em função das normativas das entidades de Saúde Pública da região. 
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Cada nadador inscreve-se obrigatoriamente nas quatro provas do programa (uma prova de 100m, sendo 

que esta deverá ser diferente da técnica da prova de 200m; uma prova de 200m, sendo que esta deverá ser 

diferente da técnica da prova de 100m; 400m Livres; 200m Estilos).  

Após as inscrições, é efetuada uma seriação em função do somatório da pontuação Rudolph (tabela 

Rudolph mais recente, em vigor à data da inscrição) nas provas selecionadas por cada nadador, por escalão 

etário (Infantis A e B) e sexo, sendo selecionados os primeiros classificados de cada escalão/sexo em função 

da quota de participação definida pela organização (por ex., para um limite de 192 nadadores por prova: 48 

Infantis A masculinos, 48 infantis B masculinos, 48 Infantis A femininos, 48 infantis B femininos; 6 séries de 

8 pistas por cada escalão/sexo). 

Cada nadador selecionado participa obrigatoriamente nas quatro provas do programa (uma prova de 

100m, sendo que esta deverá ser diferente da técnica da prova de 200m; uma prova de 200m, sendo que 

esta deverá ser diferente da técnica da prova de 100m; 400m Livres; 200m Estilos).  

Os nadadores Infantis deverão utilizar fatos de banho compatíveis com o modelo das figuras 1 e 2 

apresentados no anexo do Regulamento de Competições Nacionais.  

6. INSCRIÇÕES  
As inscrições deverão ser entregues na Associação Territorial responsável pela sua organização, em data e 

local a definir pela mesma. 

 Aquando da inscrição, cada nadador terá que ser inscrito obrigatoriamente em quatro (4) provas, 

respeitando os seguintes pressupostos:  

• Uma (1) prova de 200m (200m Mariposa, 200m Costas, 200m Bruços, 200m Livres; sendo que esta 

deverá ser diferente da técnica da prova de 100m); 

• Uma (1) prova de 100m (100m Mariposa, 100m Costas, 100m Bruços, 100m Livres; sendo que esta 

deverá ser diferente da técnica da prova de 200m); 

• Prova de 400m Livres; 

• Prova de 200m Estilos. 

7. ORGANIZAÇÃO DAS SÉRIES 
Os nadadores serão agrupados por séries, segundo os tempos de inscrição, em função do escalão etário a 

que pertencem. Caso haja mais do que 1 nadador com o mesmo tempo de inscrição, a atribuição de pistas 

será realizada aleatoriamente pelo programa de provas. 

8. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
A classificação final é atribuída em função do somatório da pontuação Rudolph (tabela Rudolph mais 

recente, em vigor à data da competição) nas provas selecionadas por cada nadador, por escalão etário 

(Infantis A e B) e sexo, e serão entregues prémios aos 10 primeiros classificados de cada escalão/sexo. 

 

 

 


