ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE – COMPETIÇÕES REGIONAIS: REGULAMENTOS ESPECÍFICOS 2022

21. TORNEIO DE PRIMAVERA DE JUNIORES, SENIORES E MASTERS
TORNEIO DE NADADOR COMPLETO DE JUVENIS
1. DATA: 21 e 22 de maio de 2022
2. LOCAL: Complexo de Piscinas Municipais de Silves (25m x 8 pistas)
3. HORÁRIO:
Data

Jornada

Sessões

21-05

1ª

22-05

2ª

Aquecimentos

Início Prova

Início

Fim

Única

14:00 horas

15:20 horas

15:30 horas

Única

08:00 horas

09:20 horas

09:30 horas

4. ARBITRAGEM:
4.1. A arbitragem será da responsabilidade do Conselho de Arbitragem da ANALGARVE.
4.2. Neste torneio será utilizado sistema de cronometragem eletrónica.
5. PARTICIPAÇÃO:
5.1. Juniores e Seniores: no Torneio de Primavera, cada nadador poderá nadar um máximo de 4 provas individuais ao longo das
duas jornadas, e um máximo de duas provas individuais por jornada, não havendo limitação às participações em prova de estafeta.
Todas as provas do programa estarão disponíveis para estas categorias.
5.2. Masters: no Torneio de Primavera, cada nadador poderá nadar um máximo de 4 provas individuais ao longo das duas jornadas,
e um máximo de duas provas individuais por jornada.
5.2.1. As séries da disciplina de natação master, serão disputadas em separado das séries de natação pura.
5.3. Juvenis: No Torneio do Nadador Completo, cada nadador deverá ser inscrito em/cumprir todas as 6 provas do programa
tradicional do TNC (400 LIV, 200 EST, 100 MAR, 100 COS, 100 BRU, 100 LIV), e só estas provas estarão disponíveis para esta categoria.
5.4. Para cada uma das provas de 1500 LIV e 800 LIV só serão aceites 16 inscrições: 8 melhores tempos JUN + 8 melhores tempos
SEN
5.5. Se as inscrições na Entrylist não completarem algumas destas quotas por categoria, as pistas vagas poderão ser preenchidas
com nadadores da outra categoria.
5.6. Se após a análise da Entrylist da prova, se verificar haver alguma margem de manobra em termos da duração das sessões,
considerar-se-á o alargamento das provas de 1500 LIV e 800 LIV para mais uma série do que as previstas.
6. CLASSIFICAÇÕES:
As classificações (separadas, para um e outro dos torneios) serão elaboradas por prova, categoria e género.
7. PRÉMIOS:
Para o Torneio de Primavera, não haverá lugar à atribuição de prémios; para o Torneio do Nadador Completo de JUV, serão
atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados, no somatório das 6 (seis) provas, de cada categoria e género.
8. INSCRIÇÕES:
8.1. Sendo as provas de 1500 e 800 LIV de acesso muito restrito, e no sentido de tornar a logística, quer dos clubes, quer da
Analgarve, mais fluida, todos os nadadores que sejam inscritos nestas provas poderão ser inscritos pelos seus clubes num total de
5 provas (prova de distância + 4); aquando da publicação da Entrylist, e face ao panorama de inscrições nos 800/1500, os treinadores
decidirão (e informarão a Analgarve, no espaço de 24 horas e antes da publicação da Startlist) qual a prova de que retiram o seu
atleta (caso ele/a tenha sido aceite numa das provas de distância), dentre as 5 em que está inscrito. (Cada clube deverá incluir, na
mensagem de correio eletrónico com as inscrições, uma lista dos nadadores que estão inscritos em 5 provas, ao abrigo das
disposições anteriores.)

ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO ALGARVE – COMPETIÇÕES REGIONAIS: REGULAMENTOS ESPECÍFICOS 2022
8.2. No caso de não haver 8 nadadores com tempos de inscrição oficiais nos 1500 LIV e/ou 800 LIV, respetivamente, e havendo um
número de candidatos com estatuto “NT” que excedam o número de pistas ainda vagas, a Analgarve decidirá a ordem de prioridade
de entrada de acordo com os melhores tempos oficiais dos candidatos na prova de 400 LIV. (Numa situação extrema, na qual, apesar
de tudo, ainda persistam dúvidas, recorrer-se-á aos melhores tempos na prova de 200 LIV.)
8.3. As inscrições deverão dar entrada até às 24h00 do dia 16 de maio de 2022;
8.4. Todas as inscrições, alterações e anulações devem respeitar o estipulado no ponto 3 e respetivas alíneas do Regulamento Geral
de Competições Regionais.
9. PROGRAMA:
1ª JORNADA

2ª JORNADA

1

50 LIV fem.

TP

17

50 COS fem.

TP

2

50 LIV masc.

TP

18

50 COS masc.

TP

3

1500 LIV fem.

TP

19

400 EST fem.

TP

4

800 LIV masc.

TP

20

400 EST masc.

TP

5

100 MAR fem.

TP + TNC

21

100 BRU fem.

TP + TNC

6

100 MAR masc.

TP + TNC

22

100 BRU masc.

TP + TNC

Intervalo 10 min.

Intervalo 10 min.

7

200 BRU fem.

TP

23

50 MAR fem.

TP

8

200 BRU masc.

TP

24

50 MAR masc.

TP

9

100 COS fem.

TP + TNC

25

200 COS fem.

TP

10

100 COS masc

TP + TNC

26

200 COS masc.

TP

11

200 LIV fem.

TP

27

100 LIV fem.

TP + TNC

12

200 LIV masc.

TP

28

100 LIV masc.

TP + TNC

Intervalo 10 min.

Intervalo 10 min.

13

200 EST fem.

TP + TNC

29

400 LIV fem.

TP + TNC

14

200 EST masc.

TP + TNC

30

400 LIV masc.

TP + TNC

15

50 BRU fem.

TP

31

200 MAR fem.

TP

16

50 BRU masc.

TP

32

200 MAR masc.

TP

