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XX MEETING INTERNACIONAL DO ESTORIL 
 

 

O XX Meeting Internacional do Estoril cumpre os regulamentos da FPN e da FINA e terá arbitragem ao cargo do 
Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Natação de Lisboa. 

REGULAMENTO 
 

Organização    Associação de Natação de Lisboa e Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris (AHBE) 
     

Local    Complexo de Piscina da Alaparia, Estoril (AHBE) 
     

Data    11 e 12 de janeiro de 2020 
     

Horários    

 

Jornada Aquecimento Início 
   

Eliminatórias 7h30   9h00  
Finais 15h00 16h30  

    

     

Sessão de 
treino inicial 

   Na sexta-feira dia 10 de fevereiro será disponibilizada parcialmente a piscina para efeitos de 
treino. Estas disponibilidades serão divulgadas em informação às equipas participantes. 
  

     

Inscrições    

• Poderão participar nadadores da categoria de Infantis de todos os clubes, seleções distritais, 
regionais ou nacionais, e ainda clubes ou seleções estrangeiras, desde que filiados em 
federações pertencentes à FINA. 

• Para cada escalão (Infantis A e B) e por género, a participação está limitada ao seguinte 
número de nadadores por prova: 

 

Limites de participação por escalão 

400 metros Livres 24 

Provas de 200 metros 24 

Provas de 100 metros 36 

• Para efeitos de validação de tempos serão considerados os tempos com melhor pontuação 
FINA obtidos entre 1 de janeiro de 2019 e o término do prazo de inscrição. 

• Cada clube poderá apenas inscrever uma equipa de estafeta por prova. 

✓ A estafetas serão constituídas por 2 nadadores masculinos e 2 femininos, sendo 
que destes, dois têm de pertencer ao escalão Infantil B e dois ao escalão infantil A.  

• A constituição das equipas de estafetas tem de ser entregue à organização até 30 minutos 
antes do início da sessão na qual será realizada a prova. A não entrega da constituição da 
estafeta e alteração da sua constituição após este período está sujeita à aplicação de uma 
multa de 20€ e desqualificação da respetiva equipa de estafeta. 

 
     

Formato de 
Competição 

   

Eliminatórias: 

• As eliminatórias incluem as provas eliminatórias de 100 e 200 metros e as séries lentas de 
400 Livres. 

• No caso de empate para acesso a um ou mais lugares nas finais, será realizado um “swim-
off” de desempate, até 10 minutos após o final da sessão, ou em outra hora acordada entre 



  

Regulamento Desportivo Época 2019/2020 

 
 

 

 

 
 
 

 

P
ágina 23 de 85

 

 

as equipas e a organização. 

• As desistências a finais têm de ser declaradas à organização, em formulário apropriado, até 
30 minutos após a publicação dos resultados da prova em causa. 

    

Finais: 

• As provas nas sessões de finais incluem, por escalão e género, duas finais (Final A e Final 
B), com exceção dos 400 Livres a qual apenas terá a série rápida de cada escalão. 

• Se o número de nadadores inscritos for inferior a 16 apenas será realizada a Final A. 

• A Final B antecederá a Final A. 

• Todas as ausências de finais e que não foram comunicadas à organização estão sujeitas 
à aplicação de uma taxa de 30€ aplicável ao clube do nadador em falta. 

• Nas provas de estafetas apenas será realizada uma final (Final A). 
 

    

Programa de 
eliminatórias 

   

 

1º Dia - 11 janeiro   2º Dia - 12 de janeiro 

Aquecimento 7h30 Início 9h00  Aquecimento 7h30 Início 9h00 

400 Livres (Séries Lentas) M  400 Livres (Séries Lentas) F 

200 Estilos F  200 Estilos M 

100 Bruços M  100 Bruços F 

200 Bruços F  200 Bruços M 

100 Mariposa M  100 Mariposa F 

Intervalo 10 minutos  Intervalo 10 minutos 

200 Mariposa F  200 Mariposa M 

200 Costas M  200 Costas F 

100 Costas F  100 Costas M 

100 Livres M  100 Livres F 

Intervalo 10 minutos  Intervalo 10 minutos 

4x100 Livres Mista  4x100 Estilos Mista 
 

    

    

Programa de 
Finais 

  

 

1º Dia - 11 janeiro   2º Dia – 12 de janeiro 

Aquecimento 15h00 Início 16h30  Aquecimento 15h00 Início 16h30 

400 Livres (Séries Rápidas) M  400 Livres (Séries Rápidas) F 

200 Estilos F  200 Estilos M 

100 Bruços M  100 Bruços F 

200 Bruços F  200 Bruços M 

100 Mariposa M  100 Mariposa F 

Cerimónia Protocolar  Cerimónia Protocolar 

200 Mariposa F  200 Mariposa M 

200 Costas M  200 Costas F 

100 Costas F  100 Costas M 

100 Livres M  100 Livres F 

Cerimónia Protocolar  Cerimónia Protocolar 

4x100 Livres Mista  4x100 Estilos Mista 

Cerimónia Protocolar  Cerimónia Protocolar 
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Taxas de 
Inscrição 

   

• Provas individuais: 4€ 

• Provas de estafetas: 9€ 

• As inscrições só serão processadas após confirmação do pagamento das mesmas. 

• Não haverá quaisquer devoluções de pagamentos realizados após concluído o período de 
inscrições. 

     

Prazo limite    2 de janeiro de 2020 
    

Envio de 
Inscrições 

  

• As inscrições devem realizadas por via eletrónica, através do programa informático Team 
Manager da Geologix ou Entry Editor  e enviadas antes do prazo limite para 
inscricoes@anlisboa.pt  

    

Pagamentos   

• O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em conjunto com o seu envio por: 

✓ Transferência bancária realizada para: IBAN: PT50 0018 0008 0404 3773 0207 5 

✓ Depósito em conta N.º 8.04043773.020 do SANTANDER TOTTA. 

• A aceitação das inscrições fica condicionada à receção do pagamento e envio do respetivo 
comprovativo para inscricoes@anlisboa.pt. 

     

Classificação    A classificação será realizada por escalão e género 

     

Classificação 
Coletiva  

   

 

• O apuramento das classificações gerais coletivas será encontrado pelo somatório de pontos 
atribuídos por prova e escalão de acordo com a seguinte tabela: 

 

Classificação por pontos 

1º Lugar 18 pts 5º Lugar 12 pts 

2º Lugar 16 pts 6º Lugar 11 pts 

3º Lugar 14 pts … … 

4º Lugar 13 pts 16º Lugar 1 pts 

• Em caso de empate entre dois ou mais nadadores numa prova, os pontos a atribuir serão iguais 
ao somatório de pontos dos lugares por eles ocupados a dividir pelo número de nadadores 
envolvidos. 

Empates de Equipas 

• Caso se verifique empate na classificação coletiva estes serão resolvidos pelo número de 
melhores classificações obtidas (número de primeiros lugares, segundos lugares, etc).  

 
     

Prémios por 
prova 

   

• Por escalão serão atribuídas medalhas aos 3 primeiros classificados por prova. 

• Por escalão será atribuído um troféu ao nadador e à nadadora mais pontuados pela Tabela 
FINA em vigor à data da competição. 

• Poderão ser atribuídos outros prémios, sendo os mesmos divulgados atempadamente. 

• Os prémios não recebidos não serão enviados. 
 

     

mailto:inscricoes@anlisboa.pt
mailto:inscricoes@anlisboa.pt
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Prémios 
Coletivos  

   
Taças aos 3 Clubes melhor classificados. 

     

Fatos de 
competição 

   Não é permitido o uso de fatos de competição que não cumpram o disposto na regulamentação de 
competições nacionais da FPN para os escalões. 

   
     

Omissões    Acima deste regulamento, e para todos os casos omissos, vigora o Regulamento da Federação 
Portuguesa de Natação. 

    

Júri de Apelo    

• Todos os protestos deverão ser entregues por escrito ao juiz-árbitro até 30 minutos após o 
final da sessão e acompanhados de uma taxa de 50€. Caso o protesto seja deferido, o valor 
da taxa será devolvido. 

• Todos os protestos deverão ser baseados em questões de direito e será apreciado pelo Júri 
de Apelo composto pelos seguintes membros: 

 
✓ Diretor à Prova 
✓ Diretor Técnico Regional 
✓ Elemento do Conselho Regional de Arbitragem 

      

Restauração e 
acomodação 

   Informações sobre restauração e alojamentos serão divulgadas atempadamente. 
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Regulamento de inscrições 

em provas ANL 
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ANEXO II – REGULAMENTO DE INSCRIÇÕES EM PROVAS ANL 

 

 
Regras 

 
1. Ficheiro convite 

 
1.1. A ANL disponibiliza antecipadamente na sua página de Internet em www.anlisboa.pt, os ficheiros informáticos, 

chamados “ficheiro convite”, para cada uma das competições por si organizadas; 

1.2. Os clubes terão de utilizar um de dois programas disponíveis da Splash Software/GeoLogix, para efetuarem as 
inscrições para as provas: Team Manager ou Entry Editor; 

2. Ficheiro de Inscrições 
 
2.1. Os ficheiros gerados pelo software devem ser guardados obedecendo à nomenclatura:  

“SIGLA – COMPETIÇÃO”, onde: SIGLA será a do clube (3 a 5 letras habitualmente), seguido do nome da competição a 
que se destinam as inscrições; 

2.2. O ficheiro tem de ser enviado para o e-mail específico do Sistema de Gestão de Inscrições (SGI): 
inscricoes@anlisboa.pt. No campo “Assunto” do email deve ser indicado a mesma nomenclatura do nome do ficheiro, 
seguido do propósito do mesmo: “Inscrições” ou “Alterações”. 

 
3. Envio de Inscrições 

 
3.1. Cada competição contém no seu Regulamento Específico, uma data específica limite para o envio das inscrições, sendo 

as 17h00 a hora limite para a receção do e-mail com as mesmas; 

3.2. Será enviado ao remetente, um e-mail de resposta automática, acusando a receção do envio de inscrições; 

3.3. A hora do e-mail de confirmação definido em 3.2. será a que vigora para validação do envio de inscrições dentro dos 
prazos limites; 

3.4. O remetente deverá confirmar que o e-mail enviado contém as inscrições à competição, pois na falta do ficheiro no e-
mail ou qualquer outro erro existente no mesmo, implicará a sua não-aceitação; 

3.5. Antes de terminar o prazo de inscrições, os clubes podem enviar as inscrições sempre que pretenda efetuar alguma 
correção, sendo que só o último ficheiro enviado será o processado e validado; 

3.6. Podem os clubes enviar inscrições fora do prazo, estando a aceitação das mesmas condicionadas ao disposto em 4.5 
das Disposições Gerais do Regulamento Desportivo Regional, e até ao prazo definido para alterações; 

 
4. Validação das Inscrições 

 
4.1. As inscrições só serão validadas quando toda a informação necessária estiver observada, como sejam os dados 

completos de identificação do clube e dos atletas, o respeito pelos limites de atletas em prova ou do número de provas 
que estes podem competir, os tempos de inscrição de todos os atletas em todas as provas individuais ou de estafetas, 
conforme o articulado no ponto 4.4 do Regulamento Desportivo e a composição das provas de estafetas; 

4.2. A ANL declina qualquer responsabilidade no conteúdo das inscrições, pelo que, quando não conformes ao estipulado 
pelo Regulamento Desportivo ou pelo presente Regulamento, as mesmas serão rejeitadas; 

 
5. Período de Alterações 

 
5.1. Com exceção de provas com regulamentação específica diferente para inscrições, um período de alterações verifica-se 

entre o prazo limite estipulado para a entrega de inscrições e as 13h do 4º dia útil anterior ao dia de início da competição; 
 

5.2. Durante este período: 

mailto:inscricoes@anlisboa.pt
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5.2.1. O Sistema de Gestão de Inscrições remeterá a cada Clube, a confirmação das suas inscrições e informação dos 

motivos de inscrições rejeitadas, para as inscrições iniciais, bem como para todos os ficheiros remetidos com 
alterações; 

5.2.2. O Clube poderá proceder a qualquer tipo de alterações das suas inscrições, salvo regulamentação específica em 
contrário; 

5.2.3. Todas as alterações às inscrições enviadas devem ser feitas com o envio de novo ficheiro contendo todas as 
inscrições corretas; 

5.2.4. Serão admitidas alterações sem ficheiro (por indicação escrita no e-mail) desde que o número de atletas com 
alterações não ultrapasse 2; 

 
5.3. Apenas terminado o prazo de alterações, será emitida uma Lista de Inscritos provisória, que será remetida aos Clubes 

por email, e disponibilizada na página de Internet da competição; 
 
 

6. Período de Anulações 
 
6.1. Salvo regulamentação específica da competição, um período de anulações, ocorre entre o fim do Período de Alterações 

e as 21h do dia útil anterior ao início da competição; 

6.2. Os clubes podem realizar anulações às inscrições não incorrendo no disposto em 4.8 c) das Disposições Gerais do 
Regulamento Desportivo; 

6.3. As mesmas têm de ser enviadas por escrito para o e-mail inscricoes@anlisboa.pt.  Não serão aceites novos ficheiros 
informáticos; 

6.4. As anulações da participação estão sujeitas ao disposto em 4.5 c). das Disposições Gerais do Regulamento Desportivo; 
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