TORNEIO MASTER DE INVERNO
1. LOCAL
Torres Novas (ANDS) (25m)

2. DATA
30 e 31 de janeiro 2021

3. HORÁRIO DAS JORNADAS
Os horários das sessões e dos acessos para o aquecimento será distribuído após a receção das
inscrições
Face à situação excecional que se prolongará pela época 20/21, o calendário proposto é:
1ª jornada - 1ª Sessão 09h30
1
50 Bruços Fem
2
50 Bruços Masc
3
100 Estilos Fem
4
100 Estilos Masc
5
50 Livres Fem
6
50 Livres Masc
1ª jornada - 2ª Sessão 16h00
7
100 Mariposa Fem
8
100 Mariposa Masc
9
200 Livres Fem
10 200 Livres Masc

2ª jornada - 1ª sessão 09h00
13 100 Costas Masc
14 100 Costas Fem
15 50 Mariposa Masc
16 50 Mariposa Fem
17 100 Bruços Masc
18 100 Bruços Fem
2ª jornada - 2ª sessão 15h30
19 50 Costas Masc
20 50 Costas Fem
21 100 Livres Masc
22 100 Livres Fem

4. PARTICIPAÇÃO
Só poderão participar nadadores filiados na FPN.
Têm direito a participar todos os nadadores nascidos até 31 de dezembro de 1996.
O limite máximo de provas em que cada nadador poderá ser inscrito nestes
campeonatos é de 4 provas individuais, com o máximo de 1 prova por sessão.

5. INSCRIÇÕES e PAGAMENTOS
As inscrições deverão ser realizadas até dia 15 de janeiro sem pagamento de qualquer
taxa de inscrição. Após esta data não serão aceites novas inscrições.

De acordo com o ponto 4 do Regulamento das Competições Nacionais há isenção de
pagamento de taxa de inscrição em 2 provas.
Os pagamentos devidos só deverão ser efetuados após a confirmação por parte da FPN
da realização do evento.

6. AGRUPAMENTO POR SÉRIES
Nas provas individuais os nadadores serão agrupados por séries, em função dos tempos
de inscrição, independentemente do Grupo de Idade a que pertençam.

7. CLASSIFICAÇÃO E PRÉMIOS
Classificação Individual
Haverá classificações separadas por prova, grupo de idade e género.
Serão concedidos prémios ao nadador e à nadadora mais pontuados, de acordo com a
tabela DSV Master Performance em vigor, de cada grupo etário.
Não haverá Cerimónia Protocolar pelo que os prémios deverão ser levantados no
secretariado da prova pelo Delegado no fim do Campeonato.

8. PROCEDIMENTOS DA COMPETIÇÃO
 A competição será conduzida de acordo com o Manual de Procedimentos que é









submetido à Delegação de Saúde da área para aprovação. Este documento será
distribuído para todos os participantes logo que aprovado e após o término das
inscrições.
Seguindo o horário (a divulgar após o fecho das inscrições) das provas, 24 nadadores
entram na piscina para a zona da troca de roupa e dirigem-se para o tanque de
aquecimento.
O tempo de aquecimento autorizado é de 10 minutos.
De seguida alinham na câmara de chamada (3 séries) e aguardam a sua vez de nadar.
Será dada entrada a mais 24 nadadores para aquecimento.
Após nadarem a sua prova, os nadadores dirigem-se à zona de mudança de roupa e,
obrigatoriamente abandonam as instalações.
Na bancada será autorizada (ainda em aprovação) a permanência de 1 treinador e 1
delegado (total máximo de 2 pessoas) por equipa durante cada sessão.
O tempo de rotação a cada 24 nadadores respeitará sempre o tempo de 10minutos
de aquecimento, não havendo antecipação do horário previamente divulgado em
nenhuma prova.





Os nadadores devem fazer-se acompanhar sempre dos seus pertences visto que os
percursos estipulados são de sentido único.
O acesso à zona de competição (cais da piscina) está restrito aos agentes desportivos
devidamente credenciados.
O controlo de entradas será efetuado por leitura eletrónica do Cartão da FPN.

9. DIVERSOS
Esta competição decorrerá ao abrigo do Regulamento Específico de Masters e do
Regulamento Geral da FPN, bem como das regras específicas para as competições de
Masters, definidas pela FINA (para mais informações consultar o link (www.fina.org).
Os casos omissos serão resolvidos pela organização, de acordo com os Regulamentos
acima indicados.

