
CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ 

SECÇÃO DE SECÇÃO DE SECÇÃO DE SECÇÃO DE NATAÇÃONATAÇÃONATAÇÃONATAÇÃO    
 

XXI TORNEIO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO 
“ CIDADE DE ESTREMOZ “ 

           

REGULAMENTO: 
 

ORGANIZAÇÃO: 
- Clube de Futebol de Estremoz – SECÇÃO DE NATAÇÃO. 

LOCAL: 
- Piscina Municipal de Estremoz – (25 x 6 Pistas e cronometragem electrónica). 

DATA: 
- 5 de Maio de 2012 (Sábado). 

HORÁRIO: 
- Sessão da Manhã: 
- Aquecimento: 8:30 horas. 

- Inicio das Provas: 10:00 horas. 

- Sessão da Tarde: 
- Aquecimento: 14:00 horas. 

- Inicio das Provas: 15:30 horas. 
 

PARTICIPAÇÃO:  
- Neste torneio podem participar todos os Clubes filiados na F.P.N., e Clubes 

Estrangeiros, desde que convidados pelo CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ. 

- Destina-se a nadadores federados de ambos os sexos, os quais serão agrupados 

dentro das suas categorias. 

- Este torneio realiza-se de acordo com os regulamentos da F.P.N. 

 

INSCRIÇÕES: 
- Cada Clube só poderá inscrever um (1) nadador por prova e categoria, e cada 

nadador só poderá participar em duas (2) provas individuais e na estafeta. 

O Clube organizador poderá apresentar-se com nadadores e equipas de estafeta 

extra-prova. Os nadadores nesta situação não pontuarão para a classificação 

colectiva, mas ser-lhe-ão atribuídas medalhas caso fiquem classificados num dos 

três primeiros lugares. 

- Estafetas: cada Clube só poderá participar com uma (1) equipa por prova, à 

excepção do Clube organizador, conforme previsto no ponto anterior. 

- Os nadadores serão agrupados em séries, segundo os tempos de inscrição, 

independentemente da categoria a que pertençam. 

- Os clubes convidados deverão confirmar a sua participação no torneio até 
ao dia 09/04/2012, devendo os clubes portugueses indicar o endereço de 
correio electrónico, para posteriormente ser enviado o ficheiro convite. 

-  As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 27 de Abril de 2012, por 
correio electrónico: cfenatacao@sapo.pt e analentejo@sapo.pt. Os clubes 
estrangeiros poderão também enviar as inscrições por correio, para a sede 
do Clube de Futebol de Estremoz - Av. Dr. Marques Crespo , Esplanada 
Parque- 7100-101 Estremoz , ou pelo FAX: 268322163. 

 

 



- Qualquer alteração dos nadadores inscritos – uma (1) no máximo por clube, 

terá de ser comunicada em ficha própria a distribuir a todos os clubes, até uma 

(1) hora antes do início das provas da respectiva sessão e só de atletas que 

constem nas listas oportunamente enviadas.                                                                                    

 

 

CLASSIFICAÇÃO: 
- Haverá classificações por Prova, Categoria e por Equipas. 

- Os pontos atribuídos aos Clubes em cada Prova, será em função da classificação 

obtida pelo seu representante, excepto os do grupo -A que não pontuam, e de 

acordo com o seguinte critério:  

 

 

      -1º classificado............................................N+1. 
      -2º classificado............................................N-1. 
      -3º classificado............................................N-2. 
 

E assim sucessivamente, Sendo “N” o número de clubes participantes. 

 
      - Desclassificações: zero (0) pontos e desistências: zero (0) pontos. 

 
     - Em caso de empate na classificação colectiva, funcionará como factor de 
desempate o nº de 1ºs lugares obtidos por cada clube nas provas do Torneio. Se tal 
se revelar insuficiente recorrer-se-á aos 2º, 3º lugares e assim sucessivamente até se 
conseguir o desempate. 
 
 

PRÉMIOS: 
- Medalhas para os três (3) primeiros classificados nas provas individuais por 

categoria e para os atletas que constituírem as três (3) primeiras equipas 

classificadas nas provas de estafetas.  

- Os atletas do Grupo A receberão unicamente prémios de participação. 

- Troféu para cada Clube participante, segundo a classificação obtida. 

 

 

CATEGORIAS: 
 

MASCULINOS: 

Grupo A:   Nascidos em: 2000 a 2004. 

Grupo B: Nascidos em: 1999 e 98. 

Grupo C:  Nascidos em: 1997 e anteriores. 

 

 

 

FEMININOS: 

Grupo A: Nascidas em: 2001 a 2004. 

Grupo B: Nascidas em: 2000 e 99. 

Grupo C: Nascidas em: 1998 e anteriores. 

 

 

PARTIDA: 
        - O Torneio realizar-se-á recorrendo à partida única. 



 
PROVAS : 
 

Sessão da Manhã: 
 

Número: Prova: Categoria: 
1 50 m Mariposa G-A Feminino 

2 50 m Mariposa G-A Masculino 

3 100 m Mariposa G-B e G-C Feminino 

4 100 m Mariposa G-B e G-C Masculino 

5 100 m Costas G-A Feminino 

6 100 m Costas G-A Masculino 

7 100 m Costas G-B e G-C Feminino 

8 100 m Costas G-B e G-C Masculino 

9 4x50 m Livres G-A Feminino 

10 4x50 m Livres G-A Masculino 

Fim da sessão - Entrega de medalhas das provas nº 3,4,7 e 8 

Entrega de medalhas de participação aos atletas do Grupo A 

  

Sessão da Tarde: 
 

11 100 Estilos G-A Feminino 

12 100 Estilos G-A Masculino 

13 200 Estilos G-B e G-C Feminino 

14 200 Estilos G-B e G-C Masculino 

15 100 m Bruços G-A Feminino 

16 100 m Bruços G-A Masculino 

17 100 m Bruços G-B e G-C Feminino 

18 100 m Bruços G-B e G-C Masculino 

Intervalo - Entrega de medalhas das provas nº 13,14,17 e 18 

19 100 m Livres G-A Feminino 

20 100 m Livres G-A Masculino 

21 100 m Livres G-B e G-C Feminino 

22 100 m Livres G-B e G-C Masculino 

Intervalo – organização das equipas de estafetas 

23 4x50 m Estilos Absolutos  Femininos 

24 4x50 m Estilos Absolutos Masculinos 

Fim do Torneio - Entrega de medalhas das provas nº 21,22,23 e 24 

Entrega de Troféus por equipa 

 

 

 

CASOS OMISSOS : 
 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Organização, conforme o Regulamento Geral 

da Federação Portuguesa de Natação. 

 


