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REGULAMENTO DO CIRCUITO ESPECIALISTA MASTER 

 

1. Introdução 

O Circuito Especialista Master visa proporcionar aos praticantes Masters a oportunidade de 

disputarem uma competição ao longo de toda a época e simultaneamente dinamizar as 

competições Masters organizadas por Associações ou Clubes, já que um nadador poderá obter 

pontos em qualquer prova de Masters homologada pela FPN. 

 

2. Participação 

Têm direito a participar neste Circuito todos os praticantes com filiação na FPN como Master 

Natação Pura, que manifeste a sua intenção de competir através do preenchimento do 

formulário existente. 

De acordo com a legislação em vigor e com o Regulamento Geral FPN, só poderão participar 

nadadores com exame médico válido à data da competição, devidamente inserido e validado 

no programa fpnsystem. Em caso de incumprimento, as inscrições destes nadadores serão 

rejeitadas. 

 

3. Inscrições 

As inscrições para o Circuito Especialista Master são gratuitas e poderão ser efetuadas a 

qualquer altura da época. No entanto, para efeitos da elaboração dos rankings apenas serão 

contabilizadas as provas em que o nadador participou após a sua inscrição no Circuito. 

 

Para se inscrever o nadador terá que preencher o formulário disponível através do link: 

http://www.fpnatacao.pt/20131015-circuito-especialista-master 

Apenas serão validadas as inscrições que cumpram o estipulado no ponto 2. 

Depois de processada a inscrição pelos serviços da FPN o nadador receberá um e-mail a 

confirmar a sua inscrição no Circuito Especialista Master com a indicação da data a partir da 

qual as marcas que vier a obter serão contabilizadas para efeitos de ranking. 

 

4. Formato 

O Circuito Especialista Master coloca em competição direta todos os nadadores Masters, 

independentemente do seu grupo etário.  

Serão elaborados 6 Rankings, com base na tabela de pontos DSV Master Performance Table 

2013, com as seguintes designações:  
 

 Especialista em Livres   Especialista em Mariposa 

 Especialista em Costas   Especialista em Estilos 

 Especialista em Bruços   Nadador +Completo 

http://www.fpnatacao.pt/20131015-circuito-especialista-master
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A elaboração dos rankings será efetuada da seguinte forma: 

 Especialista em Livres: 

Somatório das quatro melhores pontuações obtidas em distâncias diferentes em qualquer 

prova de Livres. No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os 

nadadores que tenham um mínimo de quatro pontuações (obtidas sempre em distâncias 

diferentes). Apenas serão considerados os tempos obtidos em provas individuais de 

Masters. 
  

 Especialista em Costas 

Somatório das duas melhores pontuações obtidas em distâncias diferentes em qualquer 

prova de Costas. No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os 

nadadores que tenham um mínimo de duas pontuações (obtidas sempre em distâncias 

diferentes). Apenas serão considerados os tempos obtidos em provas individuais. 
 

 Especialista em Bruços 

Somatório das duas melhores pontuações obtidas em distâncias diferentes em qualquer 

prova de Bruços. No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os 

nadadores que tenham um mínimo de duas pontuações (obtidas sempre em distâncias 

diferentes). Apenas serão considerados os tempos obtidos em provas individuais. 
 

 Especialista em Mariposa 

Somatório das duas melhores pontuações obtidas em distâncias diferentes em qualquer 

prova de Mariposa. No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os 

nadadores que tenham um mínimo de duas pontuações (obtidas sempre em distâncias 

diferentes). Apenas serão considerados os tempos obtidos em provas individuais de 

Masters. 
   

 Especialista em Estilos 

Somatório das duas melhores pontuações obtidas em distâncias diferentes em qualquer 

prova de Estilos. No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os 

nadadores que tenham um mínimo de duas pontuações (obtidas sempre em distâncias 

diferentes). Apenas serão considerados os tempos obtidos em provas individuais de 

Masters. 
 

 Nadador +Completo 

Somatório da melhor pontuação obtida em cada uma das técnicas e numa prova de estilos. 

No ranking final apenas serão elegíveis para a obtenção de prémios os nadadores que 

tenham obtido pontuação em cada uma das técnicas e numa prova de estilos. Apenas serão 

considerados os tempos obtidos em provas individuais de Masters. 

 

5. Prémios  
Os 3 primeiros classificados em cada Ranking receberão um troféu. Os 10 primeiros classificados em 

cada Ranking receberão um diploma. 
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PERGUNTAS FREQUENTES  
(em atualização permanente) 

 
– Quando é que começa o circuito? 

A data de início do Circuito depende da data de realização das primeiras provas regionais de 

Masters e da inscrição do nadador. Assim que receber a confirmação por parte dos serviços da 

FPN pode começar a nadar e a pontuar.     

 

– Que competições e provas são válidas? 

São válidas todas as competições Masters homologadas pela FPN. Há Associações que 

organizam provas exclusivamente para Masters, mas que estão inseridas em competições que 

permitem a participação de nadadores mais jovens. Nestes casos, desde que o Regulamento 

tenha sido previamente homologado pela FPN e que o nadador compita nas provas específicas 

para Masters os tempos também serão validados para efeitos do Circuito Especialista Master.    

 

– Até quando é que posso obter tempos válidos para o Circuito? 

A última competição para esse efeito é o XVI Campeonato Nacional / Open de Verão de Masters. 

 

– Como é que faço para disputar em mais do que 1 ranking? 

Depois de preencher o formulário no site da FPN e de receber o e-mail dos serviços da FPN a 

validar a sua inscrição, fica automaticamente habilitado a disputar qualquer um dos rankings. 

Para tal, basta que nade provas que pontuam para o(s) ranking(s) que pretende disputar.    

 

– Posso disputar todos os Rankings? 

Sim. Desde que consiga nadar as provas especificadas em cada Ranking, poderá tentar 

classificar-se em todos eles. 

 

– Os tempos também têm que ser obtidos em piscina de 50m? 

Não. Os tempos podem ser obtidos em qualquer piscina. É a própria fórmula de cálculo que 

atribui os pontos correspondentes de acordo com o tipo de piscina.   

 

– Só agora é que me inscrevi no Circuito, mas já tinha nadado provas esta época. Os tempos que 

alcancei nessas provas contam para o Circuito? 

Não. Só serão válidos os tempos que obteve após a validação da sua inscrição no Circuito. 

 

– Inscrevi-me na 6ª feira à noite e a prova foi só no sábado. Porque é que os meus tempos não 

foram validados? 

Os serviços da FPN validam individualmente a inscrição de cada nadador. Verificam se todos os 

dados estão corretos e se o nadador possui filiação e exame médico válidos. Este processo 

demora até 48h e só se efetua durante os dias úteis. Não deixe a sua inscrição no Circuito para a 
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última hora. Inscreva-se cedo e garanta que todas as provas em que participa contam para o 

Circuito. 

 

– A FPN rejeitou os tempos que obtive na minha última competição, porquê? 

Existem diferentes motivos para que isto possa acontecer, mas é possível que a FPN tenha 

detetado que à data da obtenção dos tempos o exame médico do nadador não se encontrava 

válido. Lembramos que para ser considerado válido, a data de validade do exame médico terá 

que estar corretamente introduzida no FPNSystem. Se não foi esse o caso, envie um e-mail para 

inscricoes@fpnatacao.pt  

 

– Já nadei várias provas de bruços e a minha pontuação permanece inalterada, porquê? 

Apenas são contabilizadas as melhores pontuações. Ou seja, independentemente do número de 

vezes que nade uma prova, apenas será considerada a prova em que obteve mais pontos. 

 

– Tenho mais pontos do que outro nadador mas ele aparece à minha frente no ranking, porquê? 

Uma das condições para obter classificação final no Ranking é que tenha obtido pontos em 2 

distâncias diferentes (4 nas provas de Livres). Se por enquanto ainda só nadou uma distância e o 

outro nadador já obteve pontos em 2 provas distintas, ele vai aparecer melhor posicionado no 

ranking mesmo que tenha menos pontos. 

  

– Os tempos da última competição ainda não foram contabilizados, porquê? 

Com exceção das provas organizadas pela própria FPN, estamos dependentes do envio dos 

resultados por parte dos organizadores da competição. Este processo poderá ser mais ou menos 

expedito. Depois de darem entrada na FPN os resultados poderão demorar de 3 a 5 dias úteis a 

serem processados. 

Na listagem de Rankings surge a indicação das competições que já foram contabilizadas. 

 

Tem uma dúvida que não consegue esclarecer com a leitura deste documento? 

Envie um e-mail para inscricoes@fpnatacao.pt e coloque-nos a sua dúvida.   

 

Caso detete alguma informação incorreta na elaboração dos rankings envie um e-mail para 

nuno.dias@fpnatacao.pt, tentando sempre especificar com o máximo detalhe o problema que 

encontrou. 

 

Boas braçadas! 
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