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De acordo com o exposto no Artigo 151 do Regulamento Geral da FPN, após solicitação do Sporting 

Clube de Portugal e deliberação da Federação Portuguesa de Natação informa-se que, durante os 

Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, será realizada uma Tentativa de Recorde aos 

4x200 Livres Masculinos na Categoria de Absolutos. 

 

A tentativa de recorde será 10 minutos após a conclusão das finais da 2ª jornada dos Campeonatos 

Nacionais, a qual será realizada sexta-feira dia 31 de Março de 2017. 

 

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”. 

 

Ao abrigo do estipulado no ponto 7. do articulado supra mencionado, informa-se os interessados que 

serão aceites inscrições até às 18h de quinta-feira dia 29 de Março de 2017. Para o efeito deverão solicitar o 

ficheiro convite para a tentativa recorde. Os pedidos deverão ser realizados por email dirigido a 

inscrições@anlisboa.pt. 

  

 

 

Informa-se que o Festival do Nadador Completo de Cadetes terá o seguinte horário: 

 

  

Data Aquecimento Início de Provas 

     1ª Jornada 
 

8-Abril-17 14h00 15h30 
2ª Jornada 

 

9-Abril-17 14h00 15h30 
 

Acrescenta-se que devido a um erro no regulamento específico que esteve disponível na página online da 

competição, surgiram dúvidas quanto ao local da realização da competição. Esclarece-se que o mesmo será 

realizado na Piscina Municipal de Corroios, concelho do Seixal, como previsto no Regulamento Desportivo. 
 

O Director Técnico Regional da ANL 

 

 

Alexandre Serrasqueiro 

1. TENTATIVA DE RECORDE  

2. FESTIVAL NADADOR COMPLETO DE CADETES 
3.  

CIRCULAR Nº 30 - 16/17 
 

Lisboa, 27 de Março de 2017 
 

 
DEPARTAMENTO: Natação Pura 
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