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1. XXX TAÇA VALE DO TEJO

A ANL irá participar na XXX Taça Vale do Tejo que irá ter lugar dia 21 de Janeiro com um conjunto de 

nadadores das categorias de Infantis e Juvenis selecionados segundo os seguintes critérios:  

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

✓ Até 6 Atletas masculinos, e até 6 atletas femininos, das categorias de Infantis (A+B)
✓ Até 7 Atletas masculinos, e até 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 2022 e 15 de janeiro

de 2023, independente da tipologia da piscina na 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 do um mesmo atleta realizar ou não mais que uma prova individual;

d) A 11 de Janeiro será feita a divulgação de uma pré-convocatória, porém a convocatória final

com o plano de deslocação irá apenas ser realizada a 16 de Janeiro de 2023;

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

4 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;

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

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

2. ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO DE INFANTIS E CADETES DA ANL

Incluídos na Política de Desportiva Nacional, e no âmbito de avaliação e desenvolvimento da 

excelência regional, a Associação de Natação de Lisboa irá realiza o Estágio de Infantis 2022/2023 e 

o 1º Estágio de Cadetes 2022/2023 cujas datas de realização e critérios de seleção infra se divulga:

CIRCULAR Nº 4 - 22/23 

Lisboa, 9 de Janeiro de 2023 

DEPARTAMENTO: NATAÇÃO PURA 
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• INFORMAÇÕES DO ESTÁGIO DE INFANTIS 

 

Organização: Associação de Natação de Lisboa 

Local: Piscina do Sport Lisboa e Benfica  

Data: 28 e 29 de Janeiro de 2023 

Participantes: Atletas Infantis A e B pertencentes à ANL  

 
Horários Previstos:  

 

  Data Início Final (Previsão) 

1ª Jornada  28-Jan-23 15h00 18h00 

2ª Jornada 
 

29-Jan-23 
9h00 

15h00* 
12h30 
18h00* 

            * Sessão sujeita a confirmação 

1. SELECÇÃO DE ATLETAS 
 

Os nadadores serão selecionados segundo os seguintes critérios:  
 

a) Participarão 18 nadadores masculinos e 18 nadadoras femininas sendo que cada género terá 

a participação de 9 Infantis A e 9 Infantis B; 
 

 

b) Serão selecionados os atletas que tenham o melhor somatório de pontuação FINA das 

seguintes provas:  
 

- Infantis B – 200 L + 200 E + melhor pontuação de uma prova de 100 nas técnicas de Costas, 

Bruços ou Mariposa;  

- Infantis A – 400 L + 200 E + melhor pontuação de duas provas de 100 em distintas técnicas 

entre Costas, Bruços ou Mariposa; 
 

c) Para efeitos de seleção serão considerados os obtidos entre 1 de Julho de 2022 e 15 de 

janeiro de 2023, independente da tipologia da piscina na qual o resultado foi obtido. 
  

d) Os clubes devem indicar um treinador devidamente habilitado a participar no estágio. A 

ausência de treinador nos estágios implica a exclusão do/s nadador/es do respetivo clube. 
 

e) Por deliberação do Departamento Técnico da ANL, a seleção poderá incluir outros nadadores 

das categorias selecionadas se forem encontradas justificações técnicas que assim o 

permitam; 
 

f) A ausência nos estágios pode implicar a exclusão do nadador e treinador dos estágios 

seguintes e nas ações organizadas pela AT respetiva e pela FPN na presente e na época 

seguinte; 
 

g) A convocatória será divulgada a 17 de Janeiro de 2023. 
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• INFORMAÇÕES DO 1º ESTÁGIO DE CADETES 

 

Organização: Associação de Natação de Lisboa 

Local: Piscina da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense  

Data: 4 e 5 de Fevereiro de 2023 

Participantes: Atletas Cadetes A pertencentes à ANL  

 
 

Horários Previstos:  
 

  Data Início Final (Previsão) 

1ª Jornada  4-Fev-23 15h00 18h00 

2ª Jornada 
 

5-Fev-23 9h00 12h30 

 

1. SELECÇÃO DE ATLETAS 

 

Os nadadores serão selecionados segundo os seguintes critérios:  
 

a) Participarão 12 nadadores masculinos e 12 nadadoras femininas da Categoria de Cadetes A; 
 

b) Serão selecionados os atletas que tenham o melhor somatório de pontuação FINA dos 200m 

Livres, 100m Estilos, e uma prova de 100m (Mariposa, Costas ou Bruços), para os resultados  

obtidos no Torneio Torregri 1 realizado na presente época desportiva; 
 

c) Por deliberação do Departamento Técnico da ANL, a seleção poderá incluir outros nadadores 

das categorias selecionadas se forem encontradas justificações técnicas que assim o 

permita; 
 

d) Os clubes devem indicar um treinador devidamente habilitado a participar no estágio. A 

ausência de treinador nos estágios implica a exclusão do/s nadador/es do respetivo clube. 
 

e) A ausência nos estágios pode implicar a exclusão do nadador e treinador dos estágios 

seguintes e nas ações organizadas pela AT respetiva e pela FPN na presente e na época 

seguinte; 
 

f) A convocatória será divulgada a 17 de Janeiro de 2023. 

 

Pela Direcção Técnica 

 

 

Alexandre Serrasqueiro 
(Diretor Técnico Regional) 
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