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Informam-se todos os clubes participantes nos Campeonatos em epígrafe que para a competição estará 
montada uma bancada para permitir melhor acomodação dos atletas/equipas. Infelizmente não foi ainda 
possível garantir que a mesma venha a estar equipada com cobertura protetora dos raios solares, pelo que à 
semelhança de anos anteriores, solicitamos às equipas que levem chapéu-de-sol (de preferência com bases 
de apoio) e outros equipamentos que permitam obter melhores zonas de sombras para além das existentes no 
local. 

 
Igualmente, e face à previsão de calor e vento fraco para os dias da competição, recomendamos a todos 

os que se deslocarão aos campeonatos estarem devidamente protegidos com roupa leve, bonés e protetores 
solares, a fim de prevenir ao máximo riscos de desidratação e insolações, com todas as suas graves 
consequências. 

 

 

De acordo com o exposto no Artigo 152 do Regulamento Geral da FPN, informa-se que será realizada uma 
Tentativa de Recorde para os 200 Mariposa Masculinos na Categoria de Absolutos. 

 
A tentativa de recorde terá lugar pelas 14h25 do dia 9 de Julho de 2016, antecedendo o início da 1ª 

Sessão do Torneio Regional de Verão de Cadetes. Conforme definido no regulamento geral da FPN “só 
poderão participar neste tipo de competições os praticantes que, durante a época em curso ou na anterior, 
tenham obtido na mesma distância e técnica o tempo de admissão estabelecido para os Campeonatos 
Nacionais”. 

 
Informa-se os interessados que para a tentativa de recorde serão aceites inscrições até às 18h de quinta-

feira dia 7 de Julho de 2016, sendo que o limite máximo de inscrições é de sete (7). Caso o número de 
inscrições seja superior o Departamento Técnico da ANL selecionará os atletas a participar com base nos 
tempos de acesso. 
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