
TORNEIO ZONAL DE INFANTIS – ZONA SUL 

1. LOCAL: Sines (Piscina Municipal 25x8 pistas) 

2. DATA: 7 a 9 de Abril de 2017 

3. ORGANIZAÇÃO: Associação de Natação do Alentejo 

 
Zona 

 

A.N. ALENTEJO SUL ANALG; ANARA; ANDL; ANDS; ANIC; ANL; ANM; ANALEN 

 

4. PROGRAMA – HORÁRIOS 

 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO: 

Os nadadores competirão nas zonas definidas para cada Associação Territorial.  

Têm direito a participar nestes Torneios os nadadores e equipas de estafeta, 1 

(uma) por clube, escalão etário e género, da Categoria de Infantis A e B, que 

tenham obtido o TAC nas respectivas distâncias e técnicas, entre 25 de Março de 

2016 e 26 de Março de 2017. 

O nadador que tenha obtido TAC na prova de 200m de uma técnica poderá 

participar na prova de 100m da mesma técnica (sem ter obtido o TAC para esta), 

sendo obrigatório a participação deste na prova de 200m. 
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Cada nadador só poderá ser inscrito ao longo das 3 jornadas/5 sessões dos 

Campeonatos, em 5 provas individuais mais as estafetas, sendo-lhe permitido 

nadar um máximo de 2 provas por sessão. 

 

6. INSCRIÇÕES:  

As inscrições no valor de 2€ por prova individual e de 6€ por prova de estafeta, 

deverão ser enviadas para a Associação de Natação do Alentejo, pelo correio 

electrónico provas@analentejo.pt, até ao dia 28 de Março de 2017. 

 

Todas as inscrições ficarão condicionadas à recepção do respectivo pagamento e 

comprovativo do mesmo, que deverá ser efectuado por transferência bancária 

para o NIB – 003300000008889991905. 

Solicita-se que o comprovativo de pagamento das inscrições seja enviado 

simultaneamente com as inscrições para a competição. 

 

A constituição das equipas de estafeta deverá ser efectuada no ficheiro convite 

respectivo, aquando do envio das inscrições, indicando o respectivo tempo de 

inscrição. Contudo é permitido alterar a constituição das equipas 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 respectivo clube. 

 

7. 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. 

8. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS: 

Haverá classificações separadas por prova e escalão etário. 

Serão concedidos prémios aos 3 (três) primeiros classificados de cada prova, 

escalão etário e género. 
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9. TABELA DE TEMPOS COM CRITÉRIOS DE ADMISSÃO: 

 


