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

21. TORNEIO DE FUNDO DE INFANTIS
TORNEIO DE FUNDO DE JUVENIS (Classiﬁcação Nacional)
1. DATA 28 e 29 de maio 2022,
2. LOCAL Complexo de Piscinas Municipais de Olhão (25m x 8 pistas)
3. HORÁRIO:
Data

Jornada

Sessões

28-05

1ª

Única

29-05

2ª

Única

Grupos
1º grupo
2º grupo
1º grupo
2º grupo

Aquecimentos
Início
14:05 horas
14:40 horas
08:05 horas
08:40 horas

Fim
14:40 horas
15:15 horas
08:40 horas
09:15 horas

Início Prova
15:30 horas
09:30 horas

4. ARBITRAGEM
4.1. A arbitragem será da responsabilidade do Conselho de Arbitragem da ANALGARVE.
4.2. Neste torneio será u�lizado sistema de cronometragem eletrónica.
5. PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão par�cipar no Torneio Regional de Fundo nadadores das categorias Juvenil A, Juvenil B, Infan�l A e Infan�l B; aceitar-seão 12 melhores tempos de inscrição para cada categoria/género (= 3 séries para cada prova). O não-preenchimento desta quota
para uma determinada categoria (INF A / INF B / JUV A / JUV B) pressuporá a aceitação, para as pistas vagas, de nadadores
preferencialmente ao mesmo grupo. (INF serão prioritários no preenchimento de vagas disponíveis numa das categorias de INF /
JUV serão prioritários no preenchimento de vagas disponíveis numa das categorias de JUV)
5.2. Todos os par�cipantes deverão ser inscritos, obrigatoriamente, em todas as provas do programa;
5.3. A desclassiﬁcação de um nadador numa prova determinará a atribuição ao mesmo, nessa prova, de (0) zero pontos, sendo, no
entanto, permi�do que o atleta em questão possa nadar as restantes provas do torneio e con�nuar em compe�ção.
5.4. A falta de um nadador a uma prova implicará a sua eliminação do respe�vo torneio e o impedimento de con�nuidade na
compe�ção.
5.5. Os nadadores serão agrupados nas provas segundo os seus tempos de inscrição conver�dos em pontuação FINA.
5.6. Nas provas de 800m e 1500m Livres, a organização das séries será efetuada colocando os nadadores com os melhores tempos
de inscrição nas primeiras séries.
5.7. As par�das das provas de 1500m e 800m livres, serão efetuadas com os nadadores da série dentro de água (uma mão em
contacto com a parede e não no bloco de par�da),
6. CLASSIFICAÇÕES
6.1. A classiﬁcação será elaborada por prova, categoria (Juvenil A, Juvenil B, Infan�l A e Infan�l B) e género, através do somatório
das pontuações FINA em vigor.
6.2. Em termos nacionais, proceder-se-á à elaboração de uma classiﬁcação ﬁnal individual e cole�va. A classiﬁcação ﬁnal individual
será dividida por escalão etário e sexo, através do somatório (800L/1500L+400E), para cada nadador, das pontuações da tabela
FINA em vigor à data da compe�ção, o que possibilitará deﬁnir um ranking nacional deste Torneio. Para a classiﬁcação ﬁnal
cole�va pontuam os três primeiros nadadores de cada clube, por escalão etário e sexo, o que permi�rá elaborar um ranking
nacional de clubes deste Torneio.
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7. PRÉMIOS
7.1. Serão premiados os três primeiros classiﬁcados por categoria (Infan�l A e Infan�l B) e género,de acordo com a pontuação FINA,
ob�da no somatório das provas (800/1500m Livres + 400m Es�los).
8. INSCRIÇÕES
8.1. As inscrições deverão dar entrada até às 24h00 do dia 23 de maio de 2022;
8.2. Todas as inscrições, alterações e anulações devem respeitar o es�pulado no ponto 3 e respe�vasalíneas do Regulamento
Geral de Compe�ções Regionais.
9. PROGRAMA

1ª JORNADA

CATEGORIA

2ª JORNADA

1ª Prova

400m Es�los

Fem

Infan�l A / B

5ª Prova

400m Es�los

Masc

2ª Prova

400m Es�los

Fem

Juvenil A / B

6ª Prova

400m Es�los

Masc

3ª Prova

1500m Livres

Masc

Infan�l A / B

7ª Prova

800m Livres

Fem

4ª Prova

1500m Livres

Masc

Juvenil A / B

8ª Prova

800m Livres

Fem

Entrega de Prémios
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