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Parceiros: 

 

1. ALTERAÇÃO DE LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TORNEIO REGIONAL 
DE CLUBES DE INFANTIS  

Informa-se os clubes participantes no Torneio Regional de Clubes de Infantis que, atendendo às 

atividades festivas que no Domingo dia 23 de fevereiro se irão realizar no centro de Loures, a 2ª 

Jornada da competição irá ser realizada na piscina de Sto. António dos Cavaleiros mantendo todos os 

horários previamente estabelecidos.  

 

2. TENTATIVA DE RECORDE DE 4X100L MISTOS 

Ao abrigo do estipulado no Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Natação, informa-se que 

a ANL deferiu o pedido realizado pelo Sport Lisboa e Benfica para a realização de tentativa de record 

para a prova 4x100m livres mistos do escalão de juvenis B. 

No sentido de alargar a possibilidade de mais equipas participantes, informa-se que serão aceites 

inscrições de constituições de equipas de estafetas pertencentes às categorias de Infantis e Juvenis. 

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

de quinta-feira dia 20 de fevereiro de 2020, sendo que o limite máximo de inscrições é de sete (7).  

Caso o número de inscrições seja superior o Departamento Técnico da ANL selecionará estafetas a 

participar com base no acumulado dos tempos individuais dos nadadores que constituem a estafeta.  

A Tentativa de recorde será realizada pelas 15h55 de dia 23 de fevereiro, ou seja, antes do início da 2ª 

Jornada Torneio Regional de Clubes de Infantis,  

 

Pela Direcção Técnica 

 

Alexandre Serrasqueiro 
(Diretor Técnico Regional) 
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Lisboa, 17 de fevereiro de 2020 
 

 DEPARTAMENTO: NATAÇÃO PURA 
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Lisboa, 18 de fevereiro de 2020 
 

 DEPARTAMENTO: NATAÇÃO PURA 
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