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1. INTRODUÇÃO
O 28º Circuito de Águas Abertas – Algarve 2022, a seguir designado apenas por CIRCUITO, é uma competição
organizada pela Associação de Natação do Algarve (ANAlgarve), com o objetivo de divulgação e dinamização da
natação em geral e da disciplina de Águas Abertas em particular.

2. ORGANIZAÇÃO


O CIRCUITO é organizado pela ANAlgarve.



A organização de cada uma das provas do CIRCUITO é da responsabilidade de cada entidade / clube
organizador, a seguir designado por ORGANIZADOR. Estas mesmas entidades devem cumprir na íntegra
o presente regulamento.



À ANAlgarve cabe assegurar a arbitragem e que a segurança da prova esteja garantida.



Na eventualidade de cancelamento de uma prova devido ao incumprimento do ORGANIZADOR, este
deverá reembolsar os nadadores.



Se o cancelamento de uma prova decorrer por motivos relacionados com as condições atmosféricas ou
outras condicionantes não controláveis pelo ORGANIZADOR, não haverá lugar a reembolso de qualquer
tipo.

3. CALENDÁRIO DE PROVAS DO CIRCUITO
O CIRCUITO terá um total de 7 (sete) provas.
Data

Provas

30 de julho de 2022

3ª Prova do Rio Gilão
3ª Prova de Divulgação Rio Gilão
3ª Prova Kids Rio Gilão

31ª Prova de Mar da Praia da Rocha
06 de agosto de 2022 11ª Prova de Divulgação Praia da Rocha
3ª Prova Kids

Local

Tavira

Organizador Distâncias

TNC

Praia da Rocha PORTINADO

13 de agosto de 2022

XIII Prova de Mar Cidade de Faro
Prova de Divulgação Cidade de Faro
Prova Kids Cidade de Faro

20 de agosto de 2022

19ª Prova de Mar de “Jorge Lamy” (*)
12ª Prova de Divulgação
4ª Prova Kids

Praia Grande

21 de agosto de 2022

16ª Prova de Mar de Albufeira (*)
16ª Prova de Divulgação
4ª Prova Kids

Praia dos

27 de agosto de 2022

12ª Prova de Mar de Alvor
12ª Prova de Divulgação
Prova Kids

Ilha de Faro

Ferragudo

Pescadores
Praia do Alvor

1500m
750m
400m
1200m
600m
200m

GCNF

1400m
800m
300m

LAC

2000m
600m
300m

FCF

2000m
800m
200m

O2

1900m
800m
200m
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I Prova de Mar RIA - ACT
I Prova de Divulgação RIA - ACT
I Prova RIA Kids

03 de setembro de
2022

Ilha de Tavira

RIA

1500m
800m
200m

(*) – Provas integradas no 15º Circuito Nacional de Águas Abertas 2022

4. REGULAMENTOS E DISPOSIÇÕES GERAIS


O ORGANIZADOR deve cumprir as normas deste manual e do Manual de Procedimentos para
Competições em Águas Abertas da ANAlgarve (se aplicável).



Os ORGANIZADORES das provas integradas no 15º Circuito Nacional de Águas Abertas para além de
cumprirem as normas deste manual e do Manual de Procedimentos para Competições em Águas Abertas
da ANALGARVE (se aplicável), devem cumprir também as normas do Caderno de Encargos do 16º Circuito
Nacional de Águas Abertas.



Os regulamentos das provas deste CIRCUITO devem respeitar integralmente este manual.



Cada prova tem o seu regulamento específico, que deverá ser disponibilizado antes do início do CIRCUITO
e só será considerado após aprovação da ANAlgarve e da Federação Portuguesa de Natação, adiante
designada por FPN.



A distância mínima para a prova oficial é de 1000 metros e a máxima de 2000 metros.



A distância mínima para a prova divulgação é de 500 metros e a máxima de 1000 metros.



A distância mínima para a prova kids é de 200 metros e a máxima de 400 metros.



Os percursos das provas deverão ser cumpridos rigorosamente, sob pena de desqualificação para quem
não o respeitar.



A segurança ao longo da prova será assegurada por meios náuticos e terrestres, não se responsabilizando,
no entanto, o ORGANIZADOR, por qualquer acidente ou danos causados no decorrer da prova por causas
estranhas à organização.



Garantir meios de comunicação eficazes e eficientes entre os agentes envolvidos na organização (exemplo:
walkie talkie).



Providenciar o certificado de qualidade da água.



Obter junto das autoridades locais competentes as licenças e autorizações necessárias à realização do
evento. Isto deve incluir não só os detalhes relacionados com o plano de água, mas também com o
estacionamento de veículos, controle de tráfego e outros pormenores logísticos.



Garantir a cobertura de seguros previstos por lei e assegurar que durante o decorrer do evento permanece
uma ambulância e respetivo pessoal paramédico no local.



Garantir que o espaço envolvente apresenta condições de segurança e mobilidade para acolher o número
expectável de participantes e agentes envolvidos na organização.



Providenciar o pessoal e equipamento necessários à correta realização da competição (secretariado,
segurança, voluntários, etc.).



Recomenda-se que a zona de secretariado esteja dividida em Secretariado da Prova Kids, Secretariado da
Prova Divulgação e Secretariado da Prova Oficial.
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Distribuir acreditações aos diferentes membros da organização com os números de telemóvel dos
responsáveis por cada área, nas costas da acreditação.



Marcar de forma distintiva e extremamente visível todas as embarcações autorizadas a circular no percurso
da prova.



Colocar todas as boias no local previsto até 30 minutos antes do início das provas, com recurso a uma
unidade GPS.



Disponibilizar uma embarcação 30 minutos antes da partida, para o Delegado da ANAlgarve e o Juiz Árbitro
procederem à verificação do percurso.



Entregar no dia da competição e até 30 minutos antes do início da mesma ao Delegado da ANAlgarve a
lista de verificação do evento, devidamente preenchida e assinada.



Assegurar as seguintes embarcações para cada uma das provas:
o

Embarcação a motor (com grande maneabilidade) destinado ao Juiz Árbitro.

o

Embarcação a motor (com grande maneabilidade) destinado ao Juiz Adjunto.

o

Embarcação para funcionar como “Barco Guia”.

o

Embarcação para funcionar como “Barco Vassoura”.

o

Embarcações para os juízes posicionados nas boias de contorno obrigatório.



Distribuir toalhas/cobertores/mantas térmicas pelas embarcações de apoio.



Assegurar a montagem de boias em número suficiente para garantir a correta sinalização do percurso. As
dimensões mínimas para as boias de contorno obrigatório são de 1,5m de altura por 0,90cm de largura.



Realizar a montagem do funil e da chegada (boias pequenas, cordas, poitas, etc.)



Providenciar um painel com dimensão adequada a acolher a seguinte informação:
o

Lista de Inscritos das diferentes provas.

o

Local e horários dos briefings finais e das partidas, de cada uma das provas.

o

Mapa detalhado do(s) percurso(s).

o

Nome, morada e contactos do hospital para onde serão evacuados os participantes em caso de
emergência.



Garantir a existência de instalações sanitárias e recetáculos para o lixo em quantidade abundante



Elaborar um plano de segurança ativa e passiva, envolvendo os elementos de segurança locais e aprovado
pelos mesmos. (Sem o plano de segurança, o regulamento desportivo não será aprovado).



Elaborar um plano de contingência e um manual de procedimentos (caso o país se encontre em situação
pandémica e o enquadramento legal e local o exigir), de acordo com as orientações vigentes e devidamente
autorizado pelas autoridades locais competentes.



Uma hora antes do início previsto para a prova será realizada uma medição de temperatura da água no
meio do percurso, a 40cm de profundidade, a qual deverá ser afixada junto do secretariado e anunciado
sempre que tal for possível. Esta medição será supervisionada por uma comissão constituída pelo Juiz
Árbitro à prova, por um elemento do ORGANIZADOR e por um elemento da ANALGARVE.
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É permitido o uso de fato isotérmico, mediante a temperatura da água, mas não é permitido o uso de
quaisquer meios auxiliares de propulsão, flutuação ou respiração.



Para as provas com a temperatura da água igual ou superior a 20ºC não são permitidos fatos isotérmicos.
Os fatos em material têxtil não podem ir além dos ombros, pescoço e tornozelos, respeitando em todos os
outros requisitos as especificações dos fatos para a piscina.



Para provas com temperatura igual ou superior a 18ºC e inferior a 20ºC o fato isotérmico é opcional.



É obrigatório o uso de fato isotérmico quando a temperatura da água for inferior a 18ºC, não inclusive.



A propósito destas regras, os fatos isotérmicos são fatos que produzam isolamento térmico. Os fatos
isotérmicos, tanto para homem como para mulher, têm que cobrir o tronco, costas, ombros e joelhos, não
se podendo estender para além do pescoço, dos tornozelos e dos pulsos.



Estas regras também são aplicadas aos(as) nadadores(as) da categoria de Masters. (FINA by Laws, valid
as of 29.08.2016; BL8 SWIMWEAR -BL 8.4; BL 8.5; BL 8.6).



O(A) atleta que utilizar o apoio de embarcações, dos elementos que limitam e identificam o percurso (boias,
cordas ou outros) e outros elementos exteriores será desclassificado(a).



O(A) atleta que não efetuar todo o percurso determinado pelo ORGANIZADOR será desclassificado(a).



As boias sinalizadoras do percurso das provas terão que ser contornadas segundo indicações dadas pelo
ORGANIZADOR no briefing e no mapa do percurso disponibilizado no dia e local das provas.



As provas do CIRCUITO não têm tempo limite de chegada.



Cabe ao ORGANIZADOR, à ANAlgarve e às entidades competentes, decidir sobre qualquer adiamento /
cancelamento da prova, desde que entendam que não estão reunidas as condições para o bom desenrolar
das mesmas. Em caso de adiamento de uma prova, este não deve ser superior a 30 minutos.



Todos(as) os(as) participantes terão que usar obrigatoriamente a touca do circuito durante a prova
(apenas será dada uma touca no ato do pagamento da primeira prova de cada participante). A perda da
touca do circuito implica a aquisição de uma nova touca (no valor de 5€).



Haverá um briefing 10 minutos antes do início da prova, junto à meta.



A partida será efetuada dentro de água com um apito sonoro longo. Os(As) atletas deverão estar
alinhados(as) à partida com uma fita sinalizadora.



A chegada será efetuada dentro da água ao nível da cintura (devidamente sinalizada) ou com toque em
boia sinalizadora e deve ser sempre efetuada a nadar.



Os(As) atletas deverão acatar as decisões dos responsáveis da prova, sobretudo na chegada à meta, caso
não o façam serão desqualificados.



No final de cada prova, o clube organizador fornecerá lanches aos(as) agentes desportivos(as)
envolvidos(as).



Recomenda-se aos clubes que garantam o acompanhamento dos atletas de Natação Adaptada durante a
prova.
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5. PROVA OFICIAL


Podem participar em todas as provas os(as) nadadores(as) filiados(as) na Federação Portuguesa de
Natação, na disciplina de Águas Abertas, para a presente época, assim como nadadores(as) filiados(as)
junto de outras federações internacionais reconhecidas pela FINA, desde que comprovem a sua filiação no
ato da inscrição (mediante as condições estipuladas pela ANAlgarve).



Mediante protocolo entre a Federação Portuguesa de Natação e a Federação de Triatlo de Portugal
poderão participar atletas federados(as) em triatlo desde que comprovem a sua filiação no ato da inscrição
(mediante as condições estipuladas pela ANAlgarve).



Nadadores(as) com licença dupla (Águas Abertas e Masters de Águas Abertas) terão de definir a categoria
em que pretendem participar. Se participarem no CIRCUITO com a licença de Águas Abertas e a de
Masters de Águas Abertas, as classificações não serão consideradas para o ranking final.



Todos(as) os(as) participantes terão que possuir idade igual ou superior a 14 (catorze) anos para o género
feminino e 15 (quinze) anos para o género masculino, prevalecendo a idade em 31/12/2022;

Os(As) nadadores(as) serão agrupados(as) nas seguintes categorias:


Para efeito de CLASSIFICAÇÃO nas Provas do Circuito de Águas Abertas – Algarve 2022.



Para efeito de CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO nas Provas integradas no 15º Circuito Nacional de AA.
Categoria
AA 15 (masc.)
AA 14-15 (fem.)
AA 16-17
AA 18-19
AA 20+
Grupo
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G
Master H
Master I
Master J
Master K
Master L
Master M
Master N

Masculinos

Femininos

2007

2007 – 2008

2005 – 2006
2003 - 2004
2002 e mais velhos

2005 – 2006
2003 - 2004
2002 e mais velhas

Escalão Etário
Masculinos
Femininos
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 - 94

Anos de Nascimento
Masculinos
Femininos
1997 – 1993
1992 – 1988
1987 – 1983
1982 – 1978
1977 – 1973
1972 – 1968
1967 – 1963
1962 – 1958
1957 – 1953
1952 – 1948
1947 – 1943
1942 – 1938
1937 – 1933
1932 – 1928
6
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Para efeito de PREMIAÇÃO nas Provas do Circuito de Águas Abertas – Algarve 2022.
Categoria
AA 15 (masc.)
AA 14-15 (fem.)
AA 16-17
AA 18-19
AA 20+
Grupo
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G
Master H
Master I
Master J e +

Masculinos

Femininos

2007

2007 – 2008

2005 – 2006
2003 - 2004
2002 e mais velhos

2005 – 2006
2003 - 2004
2002 e mais velhas

Escalão Etário
Masculinos
Femininos
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 e + Velhos(as)

Anos de Nascimento
Masculinos
Femininos
1997 – 1993
1992 – 1988
1987 – 1983
1982 – 1978
1977 – 1973
1972 – 1968
1967 – 1963
1962 – 1958
1957 – 1953
1952 e + Velhos(as)



A participação fica condicionada ao pagamento de uma taxa de inscrição e de participação.



Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição, o pagamento da mesma e
assinar os termos de responsabilidade (no caso de atletas menores, os termos de responsabilidade
deverão ser assinados pelo(a) Encarregado(a) de Educação).



IMPORTANTE: Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição utilizando
sempre os mesmos dados de identificação. A introdução incorreta destes levará a desclassificação
do atleta na prova.



O(A) nadador(a) não poderá mudar de clube nem passar a individual, ou começando como individual
passar a representar um clube durante o CIRCUITO.



Todos(as) os(as) participantes terão obrigatoriamente que entregar, no secretariado, um Termo de
Responsabilidade Covid-19 (Anexo) se aplicável, e um Termo de Responsabilidade da prova (Anexo),
devidamente preenchido e assinado antes do início da prova. Os participantes com idade inferior a 18 anos,
terão que apresentar os termos de responsabilidade assinado pelo(a) Encarregado(a) de Educação



Os termos de responsabilidade serão disponibilizados na página de internet www.lap2go.com e no
secretariado de cada prova.

7
ANALGARVE |www.analgarve.com

Regulamento Geral 2022

INSCRIÇÕES


As inscrições devem ser feitas até a 3ª feira anterior à prova em que pretende participar, através do
site www.lap2go.com .



O número de participante será atribuído após o término do prazo de inscrições de cada prova. O mesmo
estará disponível, no site www.lap2go.com, na 4ª feira anterior a prova em que se inscreveu.



A inscrição no CIRCUITO é obrigatória e tem o custo único de 10€ (Dez euros), por atleta (liquidados
simultaneamente com a inscrição da primeira prova em que o(a) atleta pretenda participar).



Os(As) participantes deverão fazer prova da sua idade, mediante a apresentação do cartão de cidadão /
passaporte no secretariado assim como da sua licença federativa.





A prova tem as seguintes taxas de participação:
Nº de inscrições

Valor das inscrições
(Transferência bancaria)

Valor das inscrições
(Local da prova)

Individual

10€ (Dez euros) por inscrição

15€ (Quinze euros) por inscrição

Grupo (10 ou mais atletas)

7,5€ (Sete euros e 50 Cêntimos)
por inscrição

Não aplicável

Nas provas integradas no 15º Circuito Nacional de Águas Abertas, os(as) atletas inscritos(as) no Circuito
Nacional de Águas abertas terão um desconto de 25% sobre o valor de participação. Estes(as) atletas
apenas pagam o valor da participação na prova, não lhes sendo solicitado que paguem a inscrição no
CIRCUITO. Caso os(as) atletas inscritos(as) no Circuito Nacional de Águas abertas pretendam participar
nas restantes provas do CIRCUITO terão que pagar a inscrição do mesmo acrescido do valor da inscrição
da prova em que participa (sem desconto).



Nº de inscrições

Valor das inscrições
(Transferência bancaria)

Individual

7.5€ (Sete euros e 50 Cêntimos) por inscrição

Poderão ser efetuadas novas inscrições no local da prova até às 10 horas. Inscrições limitadas aos
10 primeiros participantes (independentemente de a prova ser Oficial ou Divulgação).
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6. PROVA DE DIVULGAÇÃO


A prova de divulgação tem como objetivo a promoção e divulgação da disciplina de Águas Abertas,
podendo o ORGANIZADOR promover esta prova com uma distância máxima até 1000 metros, aberta a
todos os que nela desejem participar.



Para poderem efetuar a sua inscrição nesta prova de divulgação, os(as) participantes não necessitam de
ser filiados(as) na FPN, sendo, no entanto, obrigatória a entrega dos Termos de Responsabilidade
devidamente preenchido e assinado, bem como o pagamento do seguro obrigatório.



Todos(as) os(as) participantes terão obrigatoriamente que entregar, no secretariado, um Termo de
Responsabilidade Covid-19 (Anexo) se aplicável, e um Termo de Responsabilidade da prova (Anexo),
devidamente preenchido e assinado antes do início da prova. Os participantes com idade inferior a 18 anos,
terão que apresentar os termos de responsabilidade assinado pelo(a) Encarregado(a) de Educação.



Os termos de responsabilidade serão disponibilizados na página de internet www.lap2go.com e no
secretariado de cada prova.

Os(As) nadadores(as) serão agrupados(as) nas seguintes Categorias / Classe:


Para efeito de CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
Categoria
Grupo A

Masculinos
2009 - 2008

Femininos
2010 - 2009

Grupo B

2007 - 2006

2008 - 2007

Grupo C

2005 - 2004

2006 - 2005

Grupo D

2003 -1993

2004 - 1993

Grupo E

1992 – 1983

1992 – 1983

Grupo F

1982 – 1973

1982 – 1973

Grupo G

1972 - 1963

1972 - 1963

Grupo H

1962 e mais velhos

1962 e mais velhas

Classe

Ano de Nascimento
Masculinos

Femininos

2004
e mais Velhos

2006
e mais Velhas

Especial Motora e Paralisia Cerebral (S1 - S10)
Deficiência Visual (S11 – S13)

Deficiência Intelectual (S14)
Deficiência Auditiva (S15)
Transplantados (S16)
Deficiência Intelectual (S17)
Deficiência Intelectual (S21)
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A participação fica condicionada ao pagamento de uma taxa de inscrição e de participação.



Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição, o pagamento da mesma e
assinar os termos de responsabilidade (no caso de atletas menores, os termos de responsabilidade
deverão ser assinados pelo(a) Encarregado(a) de Educação).



IMPORTANTE: Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição utilizando
sempre os mesmos dados de identificação. A introdução incorreta destes levará a desclassificação
do atleta na prova.

INSCRIÇÕES


As inscrições devem ser feitas até à 3ª feira anterior à prova em que pretende participar, através do
site www.lap2go.com .



O número de participante será atribuído após o término do prazo de inscrições de cada prova. O mesmo
estará disponível, no site www.lap2go.com, na 4ª feira anterior a prova em que se inscreveu.



A inscrição no CIRCUITO é obrigatória e tem o custo único de 10€ (Dez euros), por atleta (liquidados
simultaneamente com a inscrição da primeira prova em que o(a) atleta pretenda participar).





A prova tem as seguintes taxas de participação:
Nº de inscrições

Valor das inscrições
(Transferência bancaria)

Valor das inscrições
(Local da prova)

Individual

10€ (Dez euros) por inscrição

15€ (Quinze euros) por inscrição

Grupo (10 ou mais atletas)

7,5€ (Sete euros e 50 Cêntimos)
por inscrição

Não aplicável

Poderão ser efetuadas novas inscrições no local da prova até às 10 horas. Inscrições limitadas aos
10 primeiros participantes (independentemente de a prova ser Oficial ou Divulgação).

7. CLASSIFICAÇÕES COLETIVAS PARA A PROVA OFICIAL / PROVA DE
DIVULGAÇÃO / CIRCUITO / CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS


Classificação Coletiva
o

A classificação coletiva será dividida em três: Categoria AA (inclui Grupo A da Prova de
Divulgação), Grupo Masters e Classe de Natação Adaptada.

o

As classificações coletivas (Masculina e Feminina), serão encontradas através do somatório de
pontos consoante a classificação obtida em cada Categoria AA (inclui Grupo A da Prova de
Divulgação), Grupo Masters e Classe de Natação Adaptada. Apenas pontuam os quatro
melhores de cada clube em cada Categoria AA (inclui Grupo A da Prova de Divulgação), Grupo
Masters e Classe de Natação Adaptada (2 melhores femininos e 2 melhores masculinos).
10
ANALGARVE |www.analgarve.com

Regulamento Geral 2022

o

A classificação Coletiva Absoluta será encontrada pelo somatório das classificações Coletivas
Masculina e Feminina, sendo a equipa vencedora a que somar maior número de pontos.

o

No caso de empate de pontos entre duas equipas, vencerá a equipa com o(a) atleta melhor
posicionado(a) na classificação geral absoluta.



A classificação será realizada segundo o seguinte critério:
o

1ºclas. (20 Pontos)

o

2ºclas. (18 Pontos)

o

3ºclas. (17 Pontos) …

o

19ºclas. (1 Ponto)

o

20ºclas. (1 Ponto)…. e assim sucessivamente.

o

Apenas os(as) atletas que não concluam a prova, por desistência ou por desqualificação, é que
obtém zero na pontuação, todos os outros pontuam 1 (um) ponto a partir da 19º posição.

8. PRÉMIOS COLETIVOS PARA A PROVA OFICIAL / PROVA DE DIVULGAÇÃO


Prémios para as três equipas absolutas mais pontuadas (Masculinos + Femininos):
o

Categoria AA (inclui pontuação do Grupo A da prova de divulgação).

o

Grupo Masters (Prova Oficial).

o

Classe de Natação Adaptada (Prova de Divulgação).

9. PRÉMIOS DO CIRCUITO (Prova Oficial / Prova de Divulgação) / CAMPEONATO
REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS


Os prémios finais do CIRCUITO e do CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS serão da
responsabilidade da ANAlgarve.



Serão elaborados rankings finais do CIRCUITO e do CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS
ABERTAS, apenas para atletas ou equipas que tenham cumprido no mínimo 4 provas, sendo
consideradas apenas as melhores quatro classificações obtidas.



Os prémios do CIRCUITO e do CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS serão entregues na
última prova, sendo que esta ultima prova será considerada para o ranking final do CIRCUITO e do
CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS.



Serão atribuídos os seguintes prémios no CIRCUITO – Prova Oficial:
o

Medalhas para os três primeiros lugares de cada Categoria AA / Grupo Masters (Masters A até Masters
J e +) e Género.

o

Troféu para a individual feminina absoluta.

o

Troféu para o individual masculino absoluto.
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o

Taça para as três equipas absolutas mais pontuadas (Masculinos + Femininos) da Categoria AA (inclui
pontuação do Grupo A da prova de divulgação) e Grupo Masters.



Serão atribuídos os seguintes prémios no CIRCUITO – Prova Divulgação:
o

Medalhas para os(as) três melhores atletas do Grupo A / Classe de Natação Adaptada e Género.

o

Taça para as três equipas absolutas mais pontuadas (Masculinos + Femininos), da Classe de Natação
Adaptada.



Serão atribuídos os seguintes prémios no CAMPEONATO REGIONAL DE ÁGUAS ABERTAS:
o

Diplomas para os(as) três melhores atletas filiados(as) na ANAlgarve, de cada Categoria AA / Grupo
Masters (Masters A até Masters J e +) / Grupo A (Prova Divulgação) / Classe de Natação Adaptada e
Género.

o

Troféu para a individual feminina absoluta (Prova Oficial), filiada na ANAlgarve.

o

Troféu para o individual masculino absoluto (Prova Oficial), filiado na ANAlgarve.

o

Taça para as três equipas absolutas mais pontuadas (Masculinos + Femininos), da Categoria AA
(inclui pontuação do Grupo A da prova de divulgação), do Grupo Masters e da Classe de Natação
Adaptada, filiadas na ANAlgarve.

10. PROVA KIDS


Provas Kids e dirigida para atletas filiados em natação adaptada e crianças federadas com idades entre os
08 e os 11 anos, filiadas ou pertencentes a Escolas de Natação integradas no “Portugal a Nadar” de acordo
com a tabela seguinte.



A prova Kids tem como objetivo a promoção e divulgação da disciplina de Águas Abertas, podendo o
ORGANIZADOR promover esta prova com uma distância máxima até 400 metros.



Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição e assinar os termos de
responsabilidade (Os termos de responsabilidade deverão ser assinados pelo(a) Encarregado(a) de
Educação).



IMPORTANTE: Em cada uma das provas o(a) atleta deverá formalizar a sua inscrição utilizando
sempre os mesmos dados de identificação. A introdução incorreta destes levará a desclassificação
do atleta na prova.

INSCRIÇÕES


As inscrições devem ser feitas até à 3ª feira anterior à prova em que pretende participar, através do
site www.lap2go.com .



O número de participante será atribuído após o término do prazo de inscrições de cada prova. O mesmo
estará disponível, no site www.lap2go.com, na 4ª feira anterior a prova em que se inscreveu.



A prova está isenta de taxas de participação.
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É obrigatória a entrega do Termo de Responsabilidade Covid-19 (se aplicável) e o Termo de
Responsabilidade do CIRCUITO devidamente preenchido e assinado. (Anexo).



Os termos de responsabilidade serão disponibilizados na página de internet www.lap2go.com e no
secretariado de cada prova.



Os(As) nadadores(as) serão agrupados(as) nas seguintes categorias:
Categoria

Masculinos

Femininos

Kids

2011-2010

2012-2011

Classe

Masculinos

Femininos

Kids Natação Adaptada


Ano de nascimento não definido

Não poderão ser efetuadas novas inscrições no local da prova.

11. ARBITRAGEM


A arbitragem será da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da ANAlgarve.

12. DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DE RESULTADOS


A divulgação de todas as informações e resultados do CIRCUITO / Campeonato Regional de Águas
Abertas estará disponível, no site www.lap2go.com e no site da ANAlgarve (www.analgarve.com).

13. OUTRAS ATIVIDADES DURANTE O EVENTO


Caso existam atividades complementares ao evento, estas devem constar no regulamento da
prova.

14. DIVERSOS


Ao inscrever-se em qualquer uma das provas deste CIRCUITO, o participante assume e aceita que:
o

se preparou adequadamente e que possui a robustez física necessária à conclusão da prova,
participando por sua conta e risco na(s) prova(s).

o

a organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança como tempestades, más condições
do mar ou outras situações que manifestamente possam colocar em perigo a integridade física dos
participantes, não havendo lugar à restituição da taxa de inscrição.

o

poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser divulgadas
publicamente ou utilizadas pela ANAlgarve para fins promocionais.

o

é conhecedor do Regulamento da Competição e dos Regulamentos da FPN que regem as provas de
águas abertas.

o

a sua inscrição apenas será validada após a entrega do Termo de Responsabilidade.
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Protestos
o

Qualquer caso de reclamação, protesto ou situação omissa deve ser resolvida com o ORGANIZADOR
ou com a ANAlgarve.

o

Será constituída uma comissão de apelo, composta por três membros: Juiz Árbitro à Prova, um
representante do ORGANIZADOR e um representante da ANAlgarve.

o

A esta comissão deve ser dirigida os protestos, por escrito, sempre antes da cerimónia de distribuição
dos prémios e acompanhado de uma caução de 100€ (cem euros), que será devolvida em caso de
decisão a favor do queixoso.

o


A Comissão de Apelo reunirá e deliberará de imediato, não sendo a sua decisão passível de recurso.

Casos omissos
o

Serão resolvidos pelos organizadores de acordo com os regulamentos em vigor.

14
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
(COVID-19)

Nº Inscrição:__________

Eu, (nome do(a) atleta)____________________________________________________, portador(a) do
documento de identificação n.º _______________________, agente desportivo(a) federado(a) / não
federado(a)

da

modalidade

de

_________________

no

clube

______________________________________, declaro por minha honra, que:
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais
recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva,
designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o
distanciamento físico e a utilização de máscara;
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas autoridades
de saúde;
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, durante
a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia
do treino e competição;
4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com indivíduos
suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da
manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória.
Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar;
5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do meu
clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde;
6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de todos
os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.
____ de _____________ de 2022
Assinatura: ______________________________________________________________________
Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade):
________________________________________________________________________________
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nº Inscrição:__________

Eu, (nome do(a) atleta) ________________________________________________, reconheço que a
participação em eventos desportivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e estou ciente de
que poderão ocorrer acidentes.
Declaro ser possuidor(a) de condição física necessária à participação e conclusão da ____º Prova de Mar
de _____________________________, a realizar no dia _____ de _____________________ de 2022,
nela participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí
decorrentes, responsabilizando-me pela minha participação e não imputando responsabilidades a
pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou indiretamente na organização ou promoção do
evento, por quaisquer danos pessoais ou materiais que venha a sofrer no decorrer da minha participação.
Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento utilize o nome
e a imagem, do meu educando, em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão de imagens.

DATA:

______ de __________________ de 2022

ASSINATURA DO(A) ATLETA: __________________________________________

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL: _____________________________________
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