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1. ORGANIZAÇÃO:  

 Câmara Municipal de Setúbal  
 Associação de Natação de Lisboa 

2. APOIOS:  
 Federação Portuguesa de Natação 
 Setúbal Bay 

 
3. CRONOMETRAGEM: Cronometragem eletrónica 
4. ARBITRAGEM: A Arbitragem estará ao cargo do Concelho Regional de Arbitragem da ANL 
5. DATA: 25 de Junho de 2017 
6. LOCAL A prova realiza-se em Setúbal, na Piscina Municipal das Manteigadas (50m, 8 pistas). 
7. HORÁRIO: 

 

 DATA AQUECIMENTO INÍCIO DAS PROVAS 
1ª Jornada 25/6/2017 08h00 09h30 

 
 

8. PROGRAMA:  
 

Torneio Internacional Master 
25 de Junho de 2017 

Início às 09:30 

1. 4 X 50 Livres (Misto: 2Masc + 2Fem) 10. 50 Bruços (Feminino) 
2. 100 Mariposa (Feminino) 11. 50 Bruços (Masculino) 
3. 100 Mariposa (Masculino) 12. 100 Costas (Feminino) 
4. 50 Costas (Feminino) 13. 100 Costas (Masculino) 
5. 50 Costas (Masculino) 14. 50 Mariposa (Feminino) 
6. 100 Bruços (Feminino) 15. 50 Mariposa (Masculino) 
7. 100 Bruços (Masculino) 16. 100 Livres (Feminino) 
8. 50 Livres (Feminino) 17. 100 Livres (Masculino) 
9. 50 Livres (Masculino) 18. 4 X 50 Estilos (Misto: 2Masc + 2Fem) 
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9. PARTICIPAÇÃO: 
  

9.1. Têm direito a participar todos os nadadores nascidos até 31 de dezembro de 1992, inclusive, que 
sejam portadores da Licença Desportiva de Natação Pura de Masters da Federação Portuguesa de 
Natação. 

9.2. Nadadores participantes exclusivamente na prova de estafetas têm de constar da lista onomástica 
geral, sob pena de não serem admitidos. 

9.3. São também autorizados a participar todos os nadadores devidamente filiados como Masters em 
Federações reconhecidas pela FINA. 

9.4. O limite máximo de provas em que cada nadador poderá ser inscrito neste torneio é de 3 (três) 
provas individuais, mais a prova de estafeta. 

9.5. A indicação da constituição das equipas de estafetas deverá ser entregue no Secretariado da prova 
até 30 minutos antes do início de cada sessão, com os nadadores pela ordem em que irão nadar. 
Os nadadores terão que ser corretamente identificados com o seu nome e número de licença, 
como surge no cartão de filiação. Da ficha também deverá constar a soma das idades dos 
membros de cada equipa. Cada clube apenas poderá participar com uma equipa por grupo de 
idade e género. Todos os nadadores de uma estafeta têm que pertencer ao mesmo Clube. 

 
10. GRUPOS DE IDADE: 

 
10.1. Em conformidade com as regras definidas pela FINA para os Masters, no ano civil de 2017 (1 de 

janeiro a 31 de dezembro). 
 

11. INSCRIÇÕES:   
 
11.1. Forma: 
 
 As inscrições são efetuadas através do ficheiro convite específico para a competição na área de 

competições da ANL no seguinte link: 
 
http://www.anlisboa.pt/index.php?page_id=3118 
 
e ainda no calendário do Swimrankings no seguinte link: 

 
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=%200
&Nation=POR 
 

 As inscrições devem ser realizadas por via eletrónica, através do programa informático definido pela 
ANL para o efeito – Entry Editor ou Team Manager da Splash Software Ltd, e enviadas por correio 
eletrónico para: inscricoes@anlisboa.pt  
 

 Poderão também ser efetuadas na plataforma de inscrições online 
https://www.swimrankings.net/manager/ (para mais esclarecimentos deverá ser contactada a ANL) 
O ficheiro-convite deverá vir devidamente identificado com a sigla do clube e da competição a 
disputar. (ex: Sigla do Clube - Nome da Competição.lxf). 

 
11.2. Data Limite 

 
 As inscrições deverão dar entrada na ANL acompanhada dos respetivos comprovativos de 

pagamento até às 18h de dia 14 de Junho de 2017. 

http://www.anlisboa.pt/index.php?page_id=3118
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=%200&Nation=POR
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&SubPage=CURRENT&nationId=%200&Nation=POR
mailto:inscricoes@anlisboa.pt
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11.3. Taxas de inscrição 

 
 A taxa de inscrição para o torneio é de 9€ pelo conjunto das 3 provas e de 8€ por prova de 

estafetas. 
 
11.4. Pagamentos 

 
 Todas as inscrições ficarão condicionadas à receção do respetivo pagamento, e comprovativo 

do mesmo, que poderá ser efetuado por transferência bancária para: 
 

IBAN: PT50 0018 0008 0404 3773 0207 5 
 

 As inscrições serão definitivamente anuladas, se o pagamento não for efetuado até à 
divulgação da lista final de participantes. 
 
Nota: Como forma de evitar situações de anulação de inscrições solicita-se aos clubes o envio 
do comprovativo de pagamento em simultâneo com as inscrições para a competição 

 
 

12. CLASSIFICAÇÕES/ PRÉMIOS:  
 
12.1. Individual 

 
 Será realizada uma classificação por prova e grupo de idade; 
 Para efeitos de premiação será realizada uma classificação dos nadadores mais pontuados 

pela soma de pontos (de acordo com a DSV Master Performance Table 2013, de cada grupo 
etário) das três provas individuais nadadas, por grupo de idade e género; 

 Serão entregues medalhas aos 3 primeiros nadadores mais pontuados em cada escalão e 
género. 
 

12.2. Coletivo 
 
 A classificação será obtida pela soma dos pontos das três provas de cada grupo de idade e 

género, vai ser atribuída a seguinte pontuação: 
Classificação Pontos  Classificação Pontos 

1º 18  10º 8 
2º 16  11º 7 
3º 15  12º 6 
4º 14  13º 5 
5º 13  14º 4 
6º 12  15º 3 
7º 11  16º 2 
8º 10  17º / 18º / 19º… 1 
9º 9   

 
 Da soma desta pontuação resultará a pontuação final do Clube. 
 De acordo com esta pontuação serão atribuídos troféus aos 3 primeiros clubes 


