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ANEXO IV – REGULAMENTO DE ESTÁGIOS E SELEÇÕES ANL 
 

 
 

ESTÁGIOS DE CADETES 
 

De acordo com o estabelecido, serão realizados os seguintes 2 estágios de capacitação para atletas das 
categorias de Cadetes, e um Encontro Nacional do Jovem Nadador:  
 

Critérios gerais:  
 

a) De acordo com as quotas definidas pela FPN, por estágio, serão selecionados 24 Cadetes A 
(12 masculinos e 12 femininos); 

 
b) Adicionalmente à quota definida pela FPN, poderá o Departamento Técnico da ANL incluir 

ainda até ao limite máximo de 12 atletas. 
 Os atletas a serem convocados para além da cota definida resultam de deliberação do 

Departamento Técnico em função de objetivos internos definidos para o 
desenvolvimento da modalidade, e do momento desportivo de realização do estágio  

 
1- Estágio de Capacitação de Cadetes - 1 

Local: Cova da Piedade (SFUAP) 
Datas: 5 e 6 de Janeiro de 2019 
Horários Previstos:  
 

  Data Início Final (Previsão) 
   

1ª Sessão  5-Jan-19 14h30 18h30 
2ª Sessão  6-Jan-19 9h00 13h00 

 
 
a) Seleção realizada com base com base nos resultados do Torregri 1: Pontuação FINA no 

somatório das provas de 200m Livres, 100m Estilos, e uma prova de 100m (Mariposa, Costas ou 
Bruços); 
 

2- Estágio de Capacitação de Cadetes - 2 
Local: Cova Piedade (SFUAP) 
Datas: 23 e 24 de março de 2019 
Horários Previstos:  
 

  Data Início Final (Previsão) 
   

1ª Sessão  23-Mar-19 14h30 18h30 
2ª Sessão  24-Mar-19 9h00 13h00 

 
 
a) Seleção realizada com base com base nos resultados do Torregri 2: Pontuação FINA no somatório 

das provas de 400m, Livres, 200m Estilos, e duas provas de 100m (Mariposa, ou Bruços; e Costas 
ou Livres);  
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3- Encontro Nacional do Jovem Nadador 
Local: a definir 
 Datas: 20 e 21 de Julho de 2019 
 Horários Previstos:  
 
 

a)  
 
 
 

a) Somatório da Pontuação FINA obtida com base nos resultados obtido da prova de 800m Livres 
do Festival Regional de Meio Fundo e Fundo de Cadetes, e nos 200m Estilos, e duas provas de 
100m (Mariposa, ou Bruços; e Costas, ou Livres) obtidos no Torregri 3 

b) Adicionalmente aos 24 nadadores convocados pelos critérios acima indicados, os nadadores 
presentes no 1º e/ou 2º estágios de capacitação técnica (que não foram selecionados para este 
Encontro) serão também incluídos nesta convocatória. 
 

 
ESTÁGIOS DE INFANTIS 

 
De acordo com o estabelecido, serão realizados 1 estágio de capacitação para atletas das categorias de 
Infantis. Será ainda realizado um encontro nacional  
O estágio será realizado em conjunto com a Associação de Natação do Distrito de Santarém de acordo com 
os seguintes critérios:  
 
 
1- Estágio de Capacitação de Infantis - 1 

Local: Estoril (AHBE) 
Datas: 12 e 13 de janeiro de 2019 
Horários Previstos:  
 

  Data Início Final (Previsão) 
   

1ª Sessão  12-Jan-19 9h00 18h30 

2ª Sessão  13-Jan-19 9h00 13h00 
 
 

Critérios: 

 

a) Pontuação FINA no somatório das cinco (5) provas do programa do Torneio Nadador 
Completo.; 

 
Participação: 
 

a) De acordo as quotas definidas pela FPN, serão selecionados 36 Infantis com base na 
seguinte tabela: 
 

Masculinos  Femininos 

Infantis A Infantis B  Infantis A Infantis B 

9 9  9 9 
 

  

  Data Início Final (Previsão) 
   

1ª Sessão  20-Jul-2019 a definir (FPN) a definir (FPN) 
2ª Sessão  21-Jul-2019 a definir (FPN) a definir (FPN) 
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b) Caso alguma das Associações Organizadoras não possua uma representatividade de pelo 

menos 8 atletas esta será assegurada de acordo com a seguinte quota regional: 
 

Masculinos  Femininos 

Infantis A Infantis B  Infantis A Infantis B 

2 2  2 2 
 

c) Adicionalmente à quota definida, poderão os Departamentos Técnicos da ANL e ANDS incluir 
ainda até ao limite máximo de mais 4 atletas. 
 Os atletas a serem convocados para além da cota definida resultam de deliberação dos 

Departamentos Técnicos, em função da possível exclusão de atletas cujo nível técnico e 
desportivo possa não ter correspondido aos resultados obtidos para efeitos de seleção;  

 
 

 

 

2- Encontro Nacional de Infantis - 2 
Local: a definir  
Datas: 04 e 05 de maio de 2019 
Horários Previstos:  
 

  Data Início Final (Previsão) 
   

1ª Sessão  4-Mai-19 a definir (FPN) a definir (FPN) 
2ª Sessão  5-Mai-19 a definir (FPN) a definir (FPN) 

 
 
 

Critérios: 

 
 

a) Os atletas serão selecionados de acordo com o somatório de pontos FINA das 5 provas do 
Torneio Nadador Completo; 
 

Participação: 
 

a) Serão selecionados os 30 nadadores mais pontuados no Torneio Nadador Completo em cada 
sexo/escalão (60 masculinos: 30 Infantis A e 30 Infantis B; 60 femininos: 30 Infantis A e 30 
Infantis B) 
 

b) Para salvaguardar a representatividade de cada associação territorial, cada associação tem 
direito a uma quota regional de participantes, que só será aplicada caso a Associação não 
tenha a representação mínima de 1 nadador de cada sexo/escalão  
 
(quota regional: 4 nadadores, 1 feminino Infantil A e 1 Infantil B, 1 masculino Infantil A e 1 Infantil B). 
 

c) A quota regional está incluída nos 120 nadadores a serem selecionados de acordo as quotas 
definidas pela FPN, serão selecionados 36 Infantis com base na seguinte tabela: 
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SELECÇÕES 
 

A realização de seleções ANL está prevista no projeto técnico de desenvolvimento de excelência regional. 
 

Participação na Taça Vale do Tejo 
 

Em 2018-2019, está desde já assegurada a participação na Taça Vale do Tejo com realização a 26 de 
Janeiro de 2019. Para este evento, estabelecem-se os seguintes critérios: 
 

a) Irão participar até 26 atletas, preferencialmente de acordo com a seguinte distribuição: 

 6 Atletas masculinos, e 6 atletas femininos, das categorias de Infantis (A+B); 

 7 Atletas masculinos, e 7 atletas femininos, da categoria de Juvenis (A+B); 
 

b) Serão selecionados os atletas que, para cada uma das provas individuais do programa do 
evento, tenham obtido a melhor pontuação FINA entre 1 de outubro de 2018 e 21 de Janeiro de 
2019, independente da tipologia do plano no qual o resultado foi obtido; 

 
c) Caso um mesmo atleta seja selecionável para mais de uma prova, caberá ao Departamento 

Técnico da ANL a decisão que suporte os superiores objetivos da participação; 
 

d) Volvido o período de confirmação da convocatória definido em i), todas vagas resultantes deixam de 
estar sujeitas ao definido na alínea a) e b) do presente regulamento, cabendo ao Departamento 
Técnico da ANL a decisão da inclusão de novos atletas ou à utilização de atletas previamente 
convocados para o preenchimento do programa de provas; 

 
e) O corpo técnico a acompanhar a prova será constituído pelo Diretor Técnico Regional e por 3 

treinadores convidados pelo Departamento Técnico da ANL, sendo estes selecionados em função 
do número de atletas participantes por equipa; 

 
f) A constituição das estafetas será elaborada pelo departamento técnico da ANL, com base 

na seleção realizada e após observação do estado dos participantes no dia de competição, e 
após consulta dos treinadores convidados; 

 
g) Não serão selecionados atletas que estejam em representação da seleção nacional ou 

a  participar em estágios nacionais, nem atletas que não tenham participado em estágios ou 
representações ANL para os quais tenham sido convocados;  

 
h) Todas as situações que não possam ser enquadradas nos critérios estabelecidos, serão analisadas 

e decididas pela Direção da ANL mediante parecer do Departamento Técnico.  
 

i) Divulgação da Convocatória e Confirmações: 

 A divulgação da convocatória de atletas será realizada até dia 21 de Janeiro de 2019, 
sendo que todas confirmações de participação deverão ser comunicadas ao Departamento 
Técnico da ANL (dtr@anlisboa.pt) até às 19 horas de dia 22 de janeiro de 2019. 

 Atletas cuja confirmação não seja rececionada serão substituídos de acordo com os critérios 
acima definidos. 

 A um atleta selecionado para representar a ANL, fica proibida a sua participação em qualquer 
outra competição que possa ter lugar no mesmo dia, salvo em representação da FPN; 
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  Atletas selecionados pela ANL e que não se façam representar estão sujeitos à apresentação 
de atestado médico bem como de uma exposição escrita dirigida à Direção da ANL justificando 
a impossibilidade de representação; 

 
 

Outras Seleções 
 

A realização de qualquer outra seleção será divulgada até ao prazo mínimo de 30 dias, em conjunto com 
a prova a realizar e os respetivos critérios de seleção. 
 

  


