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CIRCULAR Nº 14/16 

 

05/07/2016 

 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes  

ASSUNTO:  Campeonatos Nacionais de Infantis – 2015/2016  

15, 16 e 17 de julho de 2016, Vila Nova de Famalicão 

 

Tendo em consideração os pedidos de esclarecimento que a FPN recebeu nos últimos dias 
relativamente às inscrições nos campeonatos em epígrafe, entendeu a FPN prestar o seguinte 
esclarecimento, de acordo com o Regulamento de Competições em vigor: 

 

1. Aquando da inscrição, cada nadador deverá ser inscrito em 4 provas (em que tenha obtido 
mínimo A ou B), respeitando o seguinte pressuposto: 

- Uma prova de 200 metros (200 Mariposa, 200 Costas, 200 Bruços, 200 Livres; sendo que 
esta deverá ser diferente da técnica da prova de 100 metros); 

- Uma prova de 100 metros (100 Mariposa, 100 Costas, 100 Bruços, 100 Livres; sendo que 
esta deverá ser diferente da técnica da prova de 200 metros); 

- Uma prova de Fundo/Meio-Fundo (1500 Livres/800 Livres, 400 Livres); 

- Uma prova de Estilos (400 Estilos, 200 Estilos). 

2. Cada nadador, desde que cumpra os mínimos de acesso, pode participar nos campeonatos 
mesmo que não o faça nas quatro provas; neste caso, a inscrição deverá respeitar os critérios 
acima indicados. 

 

- Esta situação implica que, aquando da inscrição, o nadador tenha que ser inscrito, no 
máximo, apenas numa prova de 100 metros, apenas numa prova de 200 metros (diferente da 
técnica de 100 metros), apenas numa prova de Fundo/Meio-Fundo (1500 Livres ou 400 Livres, 
masculinos; 800 Livres ou 400 Livres, femininos), e apenas numa prova de Estilos (400 Estilos 
ou 200 Estilos). 
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- Nos casos em que o nadador tenha mínimo de acesso a mais do que uma prova de cada um 
destes conjuntos (por exemplo, 100 Costas e 100 Bruços), só poderá ser inscrito numa das 
provas de 100 metros (100 Costas ou 100 Bruços). 

- Nos casos em que o nadador tenha mínimo de acesso numa prova de 100 metros e 200 
metros da mesma técnica (por exemplo, 100 Costas e 200 Costas), só poderá ser inscrito 
numa das provas dessa técnica (100 Costas ou 200 Costas). 

- Nos casos em que o nadador tenha mínimo de acesso a uma ou mais provas de 100 metros 
(por exemplo, 100 Bruços e 100 Costas) e a uma ou mais provas de 200 metros (por exemplo, 
200 Costas e 200 Mariposa), só poderá ser inscrito numa das provas de 100 metros e numa 
das provas de 200 metros desde que de técnicas diferentes (100 Bruços e 200 Costas, ou 100 
Bruços e 200 Mariposa, ou 100 Costas e 200 Mariposa). 

- Nos casos em que o nadador não tenha mínimos de acesso para nadar as quatro provas 
(uma prova de 200 metros, uma de 100 metros, uma de Fundo/Meio-fundo, uma de Estilos), 
poderá inscrever-se naquelas em que tem mínimo, sendo que só poderá ser inscrito numa 
prova de 200 metros, numa prova de 100 metros (diferente da técnica da prova dos 200 
metros), numa prova de Fundo/Meio-fundo e numa prova de Estilos. 

- Em função das inscrições recebidas, será efetuado o ranking (entry list) em cada uma das 
provas do calendário dos campeonatos, sendo os nadadores seriados em função do tempo de 
inscrição; serão considerados os tempos obtidos quer em piscina de 25m quer em piscina de 
50m, desde que cumprindo o mínimo de acesso para cada tipologia de piscinas - 25m e 50m – 
com conversão do tempo para piscina de 50m. Nos casos em que os nadadores apresentam 
mínimo de acesso em piscina de 25m e piscina de 50m, poderá ser efetuada a inscrição 
utilizando o tempo mais favorável do nadador.  

- No caso de numa das provas do calendário não se preencherem o total de séries 
determinado (1500 Livres e 800 Livres: 4 séries; 400 Livres e 400 Estilos: 5 séries; provas de 
200 metros: 6 séries; provas de 100 metros: 8 séries) poderá ser acrescentada uma série na 
prova da mesma sessão com maior número de nadadores excluídos, independentemente do 
sexo, e assim sucessivamente. Se após este procedimento, as séries ainda não estiverem 
todas preenchidas, será aberto novo período de inscrições apenas para aqueles nadadores 
que, tendo efetuado a primeira inscrição, não estejam selecionados em quatro provas. 

- Independentemente do número de provas em que cada nadador participe (quatro, três, duas 
ou apenas numa prova), o nadador será considerado para a classificação final do Campeonato 
Nacional de Infantis, com a pontuação FINA correspondente às provas nadadas. 

- A inscrição nas provas de estafetas é aberta a todos os nadadores do escalão de Infantis, 
independentemente de participarem ou não nas provas individuais; na inscrição das equipas de 
estafetas deverá constar o nome dos nadadores que possam estar nestas condições.  
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- Não há mínimos de acesso para as provas de estafetas. 

- Os clubes que queiram participar extracompetição nas provas de estafetas poderão efetuar a 
inscrição no ficheiro convite, indicando essa possibilidade no envio das inscrições; a FPN 
incentiva também os clubes que pretendam participar nas estafetas em regime de 
extracompetição a comunicar esse facto à organização até ao primeiro dia de competição. 

- Tendo em consideração que algumas inscrições poderão não ser consideradas (não entrada 
por ranking em função do número limite se séries), a FPN efetuará a devolução do valor 
dessas inscrições nos casos em que tal vier a acontecer. 

 

 

 

 

 

Pela FPN 

 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 

 


