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REGULAMENTO ESPECÍFICO 

TORNEIO DE NATAÇÃO SPORT ALGÉS E DAFUNDO 

“TORNEIO DO 103º Aniversário” 

1. Organização: Sport Algés e Dafundo; 

2. Data: 31 de Maio de 2018; 

3. Local: Piscina Fernando Sacadura, Sport Algés e Dafundo; 

4. Horário: 

 
Data Aquecimento 

Início 

provas 

1ª Sessão 31.05.2018 8h00 9h30 

2ª Sessão 31.05.2018 14h30 16h00 

 

5. Participação: 

O “Torneio do 103º Aniversário” será composto por 2 sessões, conforme 

mapa de horário acima apresentado, sendo que a participação para cada 

uma das sessões e respectivas provas será efectuada, por convite do 

SAD, a alguns Clubes e atletas filiados na FPN;  

A estrutura do “Torneio do 103º Aniversário” será a seguinte: 

a. 1ª Sessão:  

i. Esta sessão destina-se a nadadores Infantis, pertencentes 

aos Clubes convidados; 
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ii. Serão realizadas provas complementares, destinadas, 

exclusivamente, a nadadores da categoria de cadetes 

pertencentes ao Sport Algés e Dafundo; 

iii. O programa de provas será o seguinte: 

 

iv. Cada clube poderá inscrever 2 nadadores por prova 

individual e 1 equipa nas provas de estafetas. O SAD 

poderá inscrever mais que 2 nadadores por prova, contudo 

os nadadores nesta situação não contarão para a 

classificação; 

v. Cada nadador não poderá ser inscrito em mais de duas 

provas individuais e uma prova de estafeta; 

vi. A constituição das equipas de estafeta, terá de ser indicada 

até 30min antes do início do torneio; 

vii. Qualquer alteração aos nadadores inscritos deverá ser 

feita até 30 minutos antes do início do torneio. Após esta 

hora, só serão permitidas substituições por motivo de 

1. 400m Livres F - INF 

2. 400m Livres M - INF 

3. 100m Mariposa F - INF 

4. 100m Mariposa M - INF 

11. 200m Livres F - INF 

5. 200m Costas F - INF 

12. 200m Livres M - INF 

6. 200m Costas M - INF 

 Intervalo de 15 Minutos 

7. 100m Estilos F – CAD (Compl.) 

13. 4x100m Estilos Misto  - INF B 

8. 100m Estilos M – CAD (Compl.) 

14. 4x100m Estilos Misto – INF A 

9. 100m Bruços F - INF 

10. 100m Bruços M - INF 

   

Programa - 1ª Sessão - Torneio 103º Aniversário SAD 
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doença ou acidente, ficando o nadador substituído 

impossibilitado de participar em qualquer outra prova do 

Torneio; 

viii. Os nadadores serão colocados nas pistas, de acordo com 

os tempos de inscrição, que deverão ser os melhores 

tempos dos nadadores nas respectivas provas para a 

época em curso. O mesmo critério será adoptado nas 

estafetas. 

ix. Inscrições: Deverão ser feitas na plataforma Team 

Manager, sendo o respectivo ficheiro convite enviado 

através de e-mail para os clubes convidados. Na lista 

onomástica deverão estar inseridos todos os nadadores 

inscritos no Torneio mas também todos os que possam vir 

a assegurar eventuais substituições. Só poderão participar 

no Torneio os nadadores que estejam elencados na 

referida lista onomástica; 

x. Depois de efetuadas as inscrições, as mesmas deverão ser 

enviadas para a Associação de Natação de Lisboa - e-mail: 

inscricoes@anlisboa.pt - até às 18.00h do dia 21 de Maio 

de 2018. 

xi. Classificações/Prémios: A classificação das equipas 

será efetuada pelo somatório dos pontos alcançados pelos 

nadadores nas provas individuais e equipas de estafetas, 

utilizando-se como sistema de pontuação, o critério de 

atribuição de 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 pontos por prova no caso de haver oito equipas ou 

outro similar, em conformidade com o número de 

conjuntos presentes. 

xii. Serão atribuídas Taças aos clubes classificados nos três 

primeiros lugares da classificação geral. 

mailto:inscricoes@anlisboa.pt
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b. 2ª Sessão:  

i. Esta sessão destina-se a nadadores das categorias juvenil, 

júnior e sénior em regime Absoluto, pertencentes aos 

clubes convidados; 

ii. O programa de provas será o seguinte: 

 

iii. Cada clube poderá inscrever 2 nadadores por prova 

individual e 1 equipa nas provas de estafetas. O SAD 

poderá inscrever mais que 2 nadadores por prova, contudo 

os nadadores nesta situação não contarão para a 

classificação; 

iv. Cada nadador não poderá ser inscrito em mais de duas 

provas individuais e uma prova de estafeta; 

v. A constituição das equipas de estafeta, terá de ser indicada 

até 30min antes do início do torneio; 

Programa - 2ª Sessão - Torneio 103º Aniversário SAD

1. 800m Livres F 11. 800m Livres M

2. 200m Estilos M 12. 200m Estilos F

3. 200m Mariposa F 13. 200m Mariposa M

4. 100m Mariposa M 14. 100m Mariposa F

5. 100m Bruços F 15. 100m Bruços M

6. 200m Bruços M 16. 200m Bruços F

7. 200m Costas F 17. 200m Costas M

8. 100m Costas M 18. 100m Costas F

9. 100m Livres F 19. 100m Livres M

10. 200m Livres M 20. 200m Livres F

Intervalo de 15 minutos Intervalo de 15 minutos

21. 4x50m Estilos M

22. 4x50m Estilos F
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vi. Qualquer alteração aos nadadores inscritos deverá ser 

feita até 30 minutos antes do início do torneio. Após esta 

hora, só serão permitidas substituições por motivo de 

doença ou acidente, ficando o nadador substituído 

impossibilitado de participar em qualquer outra prova do 

Torneio; 

vii. Os nadadores serão colocados nas pistas, de acordo com 

os tempos de inscrição, que deverão ser os melhores 

tempos dos nadadores nas respectivas provas para a 

época em curso. O mesmo critério será adoptado nas 

estafetas. 

viii. Inscrições: Deverão ser feitas na plataforma Team 

Manager, sendo o respectivo ficheiro convite enviado 

através de e-mail para os clubes convidados. Na lista 

onomástica deverão estar inseridos todos os nadadores 

inscritos no Torneio mas também todos os que possam vir 

a assegurar eventuais substituições. Só poderão participar 

no Torneio os nadadores que estejam elencados na 

referida lista onomástica; 

ix. Depois de efetuadas as inscrições, as mesmas deverão ser 

enviadas para a Associação de Natação de Lisboa - e-mail: 

inscricoes@anlisboa.pt - até às 18.00h do dia 21 de Maio 

de 2018. 

x. Classificações/Prémios: A classificação das equipas 

será efetuada pelo somatório dos pontos alcançados pelos 

nadadores nas provas individuais e equipas de estafetas, 

utilizando-se como sistema de pontuação, o critério de 

atribuição de 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 pontos por prova no caso de haver oito equipas ou 

mailto:inscricoes@anlisboa.pt
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outro similar, em conformidade com o número de 

conjuntos presentes. 

xi. Serão atribuídas Taças aos clubes classificados nos três 

primeiros lugares da classificação geral. 

A arbitragem será da responsabilidade do Conselho Regional de 

Arbitragem da Associação de Natação de Lisboa. 

Será utilizada aparelhagem eletrónica. 

Acima deste regulamento, e em casos omissos, vigora o regulamento da 

Federação Portuguesa de Natação. 

 

 

 

 


