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CAMPEONATOS NACIONAIS DE INFANTIS 
 

1. LOCAL 
ANCNP – São João da Madeira (50m x 8 pistas) 
 
2. DATAS   
20 a 22 de Julho de 2018 

3. PROGRAMA – HORÁRIOS 
 

 21 JUL 2018 – 09:00 
2ª JORNADA – 1ª SESSÃO 

22 JUL 2017 – 09:00 
3ª JORNADA – 1ª SESSÃO 

  5 100 Mariposa femininos 23 400 Estilos masculinos 
  6 200 Mariposa masculinos 24 400 Estilos femininos 
  7 100 Costas femininos 25 200 Estilos masculinos 
  8 200 Costas masculinos 26 200 Estilos femininos 
  9 100 Bruços femininos 27 4x200 Livres Misto 
  10 200 Bruços masculinos ENTREGA DE PRÉMIOS 

 11 100 Livres femininos   
 12 200 Livres masculinos   
 13 4x100 Livres Misto   

 
20 JUL 2018 – 15:30 

1ª JORNADA  
21 JUL 2018 – 16:00 

2ª JORNADA – 2ª SESSÃO  

1 1500 Livres masculinos 14 200 Mariposa femininos   
2 800 Livres femininos 15 100 Mariposa masculinos   
3 400 Livres masculinos 16 200 Costas femininos   
4 400 Livres femininos 17 100 Costas masculinos   

 18 200 Bruços femininos   
  19 100 Bruços masculinos   
  20 200 Livres femininos  
  21 100 Livres masculinos   
  22 4x100 Estilos Misto   

4. PARTICIPAÇÃO 
Têm direito a participar neste Campeonato os nadadores que tenham cumprido o Mínimo de acesso nas 
distâncias e técnicas dos respetivos escalões, entre 14 de Julho de 2017 e 08 de Julho de 2018. 
Aquando da inscrição, tendo em consideração a classificação final do Campeonato Nacional de Infantis, 
cada nadador terá que ser inscrito num máximo de quatro (4) provas (em que tenha obtido Mínimo de 
acesso), respeitando os seguintes pressupostos:  

 

 Apenas uma (1) prova de 200m (200M, 200C, 200B, 200L; sendo que esta deverá ser diferente da 
técnica da prova de 100m); 

 Apenas uma (1) prova de 100m (100M, 100C, 100B, 100L; sendo que esta deverá ser diferente da 
técnica da prova de 200m); 

 Apenas uma (1) prova de Fundo/Meio-Fundo (1500L/800L e 400L); 
 Apenas uma (1) prova de Estilos (400Est, 200Est). 
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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:  
- nos casos em que o nadador não tenha mínimos de acesso para nadar as quatro (4) provas (uma prova 
de 200 metros, uma de 100 metros, uma de Fundo/Meio-fundo, uma de Estilos), poderá inscrever-se 
naquelas em que tenha 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 regime de extracompetição, é permitido que cada nadador seja inscrito numa (1) prova adicional ao 
indicado acima, desde que tenha obtido o respetivo Mínimo de acesso nessa prova; contudo, só é valido 
para as provas de 200 metros e no momento da inscrição, essa prova deverá ser indicada como sendo 
“Extracompetição”, sendo-lhe permitido nadar um máximo de duas (2) provas nessa sessão, incluindo 
neste pressuposto a prova em regime de extracompetição e a prova de estafetas. 
 
Provas de estafetas:  
- as estafetas são mistas, compostas por dois nadadores masculinos e dois femininos, organizadas por 
escalão etário (Infantis A, Infantis B); 
- cada nadador poderá participar nas três (3) provas de estafetas; 
- nas provas de estafetas não há mínimos de acesso, sendo esta participação aberta a todos os nadadores 
da categoria de Infantis, independentemente de participarem ou não nas provas individuais do programa;  
- cada equipa poderá apenas inscrever-se numa (1) prova de estafetas em cada escalão etário, nas 
respetivas distâncias e técnicas. 

5. INSCRIÇÕES  
As inscrições devem ser realizadas por correio eletrónico para inscricoes@fpnatacao.pt, através do 
ficheiro convite respetivo que poderá ser descarregado a partir da página www.fpnatacao.pt, ou efetuar 
as inscrições através da plataforma de inscrições online em www.swimrankings.net/manager/, até ao 
dia 10 de Julho de 2018.  
 
A constituição das equipas de estafeta deverá ser efetuada no ficheiro convite respetivo, aquando do 
envio das inscrições, indicando o respetivo tempo de inscrição. Contudo, é permitido alterar a 
constituição da equipa de estafetas até 1 (uma) hora antes do início da sessão, no secretariado da 
Competição. Os nadadores constituintes da estafeta deverão constar da lista onomástica de participantes 
do respetivo clube. 

6. ORGANIZAÇÃO DAS SÉRIES 
Os nadadores serão agrupados por séries, segundo os tempos de inscrição, independentemente do 
escalão etário a que pertencem. Caso haja mais do que 1 nadador ou estafeta com o mesmo tempo de 
inscrição, a atribuição de pistas será realizada aleatoriamente pelo programa de provas. Nas provas de 
estafetas o tempo de inscrição deverá corresponder ao somatório dos melhores tempos dos nadadores 
que constituem a estafeta, obtidos entre 15 de Julho de 2016 e 02 de Julho de 2017. 
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7. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
 
- a classificação final é atribuída em função do somatório da pontuação FINA (tabela FINA mais recente, 
em vigor à data da competição) nas provas selecionadas por cada nadador, por escalão etário (Infantis A 
e B) e sexo, e serão entregues prémios aos 10 primeiros classificados de cada escalão/sexo;  
- 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;  
- não são atribuídos pontos nas provas nadadas em regime de extracompetição. 
 
- Nas estafetas haverá uma classificação por prova com a atribuição de prémios aos três primeiros 
classificados em cada escalão etário; 
- Será também efetuada uma classificação por clubes, em função da pontuação obtida em cada uma das 
estafetas. Esta pontuação será definida da seguinte forma: 1º lugar - 17 pontos; 2º lugar – 15 pontos; 3º 
lugar – 14 pontos; e assim sucessivamente até ao 16º lugar com a atribuição de 1 ponto; haverá prémios 
para os três primeiros clubes classificados com base no conjunto das provas de estafetas e ao vencedor 
será atribuído o título de campeão nacional de clubes na categoria de infantis; funcionará como fator de 
desempate o número de primeiros lugares obtidos por cada clube nas provas de estafetas. Se tal se 
revelar insuficiente, recorrer-se-á aos segundos e terceiros lugares, e assim sucessivamente, até se 
conseguir o desempate. 

8. TABELA DE TEMPOS COM CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 
Publicada em Anexo a estes Regulamentos. 
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MÍNIMOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE INFANTIS 
 
 

FEMININOS 
INFANTIS B INFANTIS A 

2006 2005 
PROVAS P25M P50M P25M P50M 

100 Livres 01:13.00 01:14.46 01:10.00 01:11.40 
200 Livres 02:30.22 02:33.17 02:21.51 02:24.39 
400 Livres 05:12.17 05:17.23 04:56.86 05:01.68 
800 Livres 10:54.53 11:05.95 10:10.09 10:24.93 
100 Costas 01:24.00 01:25.68 01:18.50 01:20.07 
200 Costas 02:50.16 02:56.91 02:40.10 02:46.52 
100 Bruços 01:35.00 01:37.85 01:30.50 01:33.21 
200 Bruços 03:16.78 03:23.59 03:03.25 03:09.43 

100 Mariposa 01:25.00 01:27.55 01:20.00 01:22.40 
200 Mariposa 03:07.16 03:10.46 02:55.05 02:58.09 

200 Estilos 02:48.09 02:53.82 02:39.66 02:45.31 
400 Estilos 06:00.14 06:12.90 05:40.16 05:52.12 

 
 

MASCULINOS 
INFANTIS B INFANTIS A 

2005 2004 
PROVAS P25M P50M P25M P50M 

100 Livres 01:06.50 01:07.83 01:03.00 01:04.26 
200 Livres 02:20.33 02:23.99 02:10.94 02:14.32 
400 Livres 04:48.76 04:59.43 04:31.93 04:42.05 

1500 Livres 19:13.76 19:41.72 18:25.60 18:55.80 
100 Costas 01:17.00 01:18.54 01:12.70 01:14.15 
200 Costas 02:36.24 02:45.43 02:29.16 02.37.32 
100 Bruços 01:27.50 01:30.12 01:22.00 01:24.46 
200 Bruços 03:01.60 03:11.41 02:50.47 02:59.55 

100 Mariposa 01:17.50 01:19.83 01:12.60 01:14.78 
200 Mariposa 02:48.80 02:53.26 02:40.57 02:44.87 

200 Estilos 02:36.01 02:42.17 02:27.33 02:33.15 
400 Estilos 05:34.17 05:45.75 05:15.97 05:27.09 

 
 
 
 
 
 
 
 


