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XXI Campeonato Nacional Master/OPEN Master de VERÃO 

INFORMAÇÕES 

1. A ENTRY LIST do campeonato já está disponível em: 
https://fpnatacao.pt/uploads/eventos/entrylist_CNMasters_Verao2019.pdf 

 

2. Agradecemos a todos os participantes que a consultem para procederem, atempadamente, a 

eventuais correções. 

 

3. Dado o nº de participantes, e de acordo com o previsto no RCN Master de Verão, ponto 4, a 

competição será disputada em jornada contínua.  

Alertamos que esta alteração poderá causar alguns constrangimentos na participação nas provas 

5 e 7 femininas da 1ª Jornada, e nas provas 20 e 23 masculinas. 

 

HORÁRIOS 

As provas de 800L serão nadadas 2 por pista.  

Em função da alteração para jornada contínua e contemplando os 800m com 2 por pista, os 

horários serão os do anexo 1. 

 

 A FPN propõe que a prova tenha inicio às 09H30 de sexta feira. 

 

Esta situação deverá ser validada pelos clubes e nadadores intervenientes ate à próxima terça-

feira. 

Agradecemos aos Clubes e nadadores que discordem, que manifestem a sua opinião para o 

email: luisa.garabito@fpnatacao.pt, até dia 16 de Julho às 15H00. 

 

Em função do nº de inscritos na competição entendeu necessário a direção da FPN que, para 

manter a duração das sessões dentro de um horário razoável e exequível, à semelhança dos 

800L, também os 400L masculinos e femininos sejam nadados 2 nadadores por pista, conforme 

previsto no regulamento da prova. (RCN Master de Verão 18/19, ponto 7 último parágrafo).  

 

Contudo, em reunião de delegados no início da competição a FPN apresentará a proposta para 

que as 2 últimas series da prova feminina e masculina sejam nadadas 1 por pista.  

Com esta proposta aprovada os horários das sessões serão os apresentados no anexo 2. 

 

Em anexo os horários estimados para cada prova com base nestas alterações propostas. 
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4. Relembramos que todos os nadadores inscritos têm que indicar tempos de inscrição conforme 

previsto no regulamento da prova. (RCN Master 18/19, ponto 4.3 alínea b))  

Os nadadores assinalados NT, deverão corrigir a situação até à próxima sexta-feira, dia 12, sob 

pena de serem excluídos da START LIST. 

 

5. A entrada na piscina será reservada aos agentes filiados devidamente identificados com o cartão 

individual da FPN. Para os acompanhantes, incluindo crianças, a FPN disponibilizará em breve 

uma credencial de acesso que permite a entrada e permanência nas zonas envolventes da 

piscina de competição. 

 

6. Anexamos um croqui com as zonas de acesso, zonas livres e zona exclusivas aos agentes filiados 

participantes na competição.  

a) A FPN e o Município não se responsabilizam por acidentes sofridos ou causados a outrem por 

acompanhantes utilizadores das zonas envolventes da piscina de competição. 

b) Por cumprimentos da lotação legal do recinto do evento, reservam-se a FPN e o Município o 

direito de limitar ou não permitir, durante o tempo necessário, o acesso de acompanhantes 

às zonas envolventes da piscina de competição. 
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