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VII Meeting Internacional do Algarve 

 

 

   

1. ORGANIZAÇÃO / REGRAS  

    1.1. O VII Meeting Internacional do Algarve é organizado pela Associação de Natação do Algarve              

    1.2. A competição decorrerá de acordo com os regulamentos da FINA e da Federação Portuguesa de Natação.    

    1.3. Terá lugar no Complexo de Piscinas Municipais de Albufeira, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2020, em   

           piscina de 25m, 8 pistas, aquecida e com cronometragem eletrónica. 

 

 
2. ARBITRAGEM  

    A arbitragem será da responsabilidade do Conselho de Arbitragem da ANALGARVE. 
 
  
3. PARTICIPAÇÃO 

    3.1. Poderão participar todos os Clubes, Seleções Distritais e Regionais, e equipas estrangeiras — estas se  

           estiverem em condições de entrar no país, no quadro das disposições legais em vigor em relação ao presente  

           contexto de pandemia.  

 

3.2. A competição funcionará em regime de Absolutos. 

 

3.3. O Regulamento desta prova contempla restrições de acesso impostas pelo contexto pandémico em curso, no 

sentido de se reduzir o muito elevado número de nadadores presentes em edições de anos anteriores; neste 

sentido, e ao contrário do que aconteceu na edição de 2019, não haverá uma quota de participação para 

nadadores da Analgarve sem mínimos de acesso. (A excepção será o preenchimento de eventuais pistas 

vagas.) Por outro lado, foram eliminadas do programa as provas de 1500m LIV fem. e 800 LIV masc. 

Finalmente, foi eliminado o sitema de eliminatórias e finais, o qual tornaria impossível operacionalizar o 

programa da competição, tendo presente o elenco de provas que este contempla; todas as provas funcionarão 

em sistema de “final directa”.  

 

3.4. Serão admitidos os 40 melhores tempos de inscrição às provas de 50 e 100 metros. 

           Serão admitidos os 32 melhores tempos de inscrição às provas de 200 metros. 

           Serão admitidos os melhores 16 melhores tempos de inscrição às provas de 400 metros. 

           Serão admitidos os melhores 8 melhores tempos de inscrição às provas de 800 e 1500 metros. 

           Cada clube poderá inscrever um máximo de 16 nadadores na competição, e cada nadador poderá ser inscrito  

           num máximo de 6 provas. 

   

 

 

4. COMPETIÇÃO 

    4.1. Horários da competição: 
 

  Sessões    

  da   

  manhã 

  21 e 22   

  Novembro 

 GRUPO de   

 CLUBES A 

 08:10 - 08:45  1º aquec.   

 09:00 - 10:00  1ª volta das provas 

   10:00 - 10:45  Intervalo 

 GRUPO de   

 CLUBES B 

 10:45 – 11:20  2º aquec.   

 11:35 – 12:35  2ª volta das provas 
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  Sessões    

  da   

  tarde 

  21 e 22   

  Novembro 

 GRUPO de   

 CLUBES A 

 14:40 – 15:15  1º aquec.   

 15:30 – 16:15  1ª volta das provas 

   16:15 – 17:00  Intervalo 

 GRUPO de   

 CLUBES B 

 17:00 – 17:35  2º aquec.   

 17:50 – 18:50  2ª volta das provas 

 
                                      
    4.2. A competição será repartida por duas jornadas, cada uma constituída por duas sessões de provas (manhã +  

           tarde). Em cada uma das quatro sessões do Meeting, correr-se-ão as provas do programa em duas voltas  

           sucessivas: um 1º grupo (“A”) de clubes aquecerá + nadará a 1ª volta, e, seguidamente, um 2º grupo (“B”) de  

           clubes aquecerá + nadará a 2ª volta das mesmas provas. Genericamente, os 50% de clubes com mais  

           percentagem de nadadores com os melhores tempos de inscrição, nas diversas provas, constituirão o GRUPO  

           A; os outros clubes comporão o GRUPO B. Os resultados finais a publicar contemplarão, cumulativamente,  

           para cada prova, os tempos realizados por todos os nadadores que competiram nessa prova  

           (independentemente de terem nadado na 1ª volta/GRUPO A ou 2ª volta/GRUPO B). 

                         

 

5. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL E COLECTIVA  

    5.1. As classificações individuais de cada prova serão divulgadas em regime de absolutos.  

    5.2. O apuramento da classificação geral coletiva será encontrado pelo somatório de pontos atribuídos por prova, 

em regime de absolutos e de acordo com a seguinte tabela:  

  

Classificação 
Pontos 

Atribuídos 

1º Lugar  8 Pontos  

2º Lugar  7 Pontos  

3º Lugar  6 Pontos  

4º Lugar  5 Pontos  

5º Lugar  4 Pontos  

6º Lugar  3 Pontos  

7º Lugar  2 Pontos  

8º Lugar  1 Pontos  

  

       

    5.3. A quaisquer desclassificações serão atribuídos 0 pontos.  

      
      

 

6. PRÉMIOS  

    6.1. Prémios Individuais:  

          6.1.1. Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados absolutos e um prémio monetário ao 1º lugar 

no valor de 25€;  

 

          6.1.2. Em todas as provas será atribuído um troféu e um prémio monetário de 100€, quer ao nadador, quer à   

                    nadadora mais pontuados pela Tabela FINA em vigor.  

 

    6.2. Prémios Coletivos:  

           6.2.1. Serão atribuídos troféus aos Clubes/Seleções classificados nos três primeiros lugares de acordo com a  
                     classificação final estabelecida em função dos critérios definidos no ponto 5. No caso de se verificarem  
                     empates, será utilizado como critério de desempate o número de 1ºlugares alcançados; se tal não for  
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                     suficiente, serão utilizados os 2ºlugares, os 3ºlugares, e assim sucessivamente. Haverá ainda um prémio  
                     monetário de 500€ para o 1ºlugar.    

     6.3. Em caso de algum atleta ou equipa portugueses baterem um recorde nacional em provas individuais ou  
                 de estafetas, será atribuído um prémio monetário no valor de 50€. (No caso das estafetas o valor referido  

                 será atribuído à equipa, e não individualmente aos nadadores componentes da mesma.)    

     6.4. Ao valor dos prémios monetários serão deduzidas todas as taxas legais em vigor.  

7. PROGRAMA DE PROVAS  
  

 

VI MEETING INTERNACIONAL DO ALGARVE  

1ª JORNADA 

21 / NOV. / 2019 

2ª JORNADA 

22 / NOV. / 2019 

1ªSessão (Eliminatórias) 

09h00 

1ªSessão (Eliminatórias) 

09h00 

1ªProva 200m Estilos  Fem. 19ªProva           200m Mariposa Fem. 

2ªProva 200m Estilos Masc. 20ªProva           200m Mariposa Masc. 

3ªProva 50m Bruços Fem. 21ªProva           100m Costas Fem. 

4ªProva 50m Bruços Masc. 22ªProva           100m Costas Masc. 

5ªProva 800 Livres Fem. 23ªProva           400m Livres  Fem. 

6ªProva 100m Livres Masc. 24ªProva           400m Livres Masc. 

7ªProva 100m Livres Fem. 25ªProva            50 Mariposa Fem. 

8ªProva 200 Bruços Masc. 26ªProva            50 Mariposa Masc. 

9ªProva 200 Bruços      Fem.    

 

1ªSessão (Eliminatórias) 

15h30 

1ªSessão (Eliminatórias) 

15h30 

10ªProva 100m Estilos Masc. 27ªProva            400m Estilos  Masc. 

11ªProva 100m Estilos Fem. 28ªProva            400m Estilos  Fem. 

12ªProva 50 Costas Masc. 29ªProva           200m Livres  Masc. 

13ªProva 50 Costas Fem. 30ªProva           200m Livres Fem. 

14ªProva 1500 Livres Masc. 31ªProva           100m Bruços  Masc. 

15ªProva 100m Mariposa Fem. 32ªProva           100m Bruços Fem. 

16ªProva 100m Mariposa Masc. 33ªProva            50 Livres  Masc. 

17ªProva 200m Costas Fem. 34ªProva            50 Livres Fem. 

18ªProva 200m Costas Masc.    

 

 

8. INSCRIÇÕES  

    8.1. As inscrições deverão dar entrada, via Internet, para meeting@analgarve.com até ao dia 09 de Novembro   

           de 2020, devendo ser realizadas por via eletrónica, através do programa informático Team Manager.   

           Qualquer anomalia implicará a sua anulação. A aceitação das inscrições fica condicionada à recepção do  

           pagamento.   

    8.2. O pagamento das inscrições deverá ser efetuado no acto de entrega das mesmas através de transferência  

           bancária realizada para:  

 

       NIB: 0010 0000 35234660001 47 ou IBAN: PT50 0010 0000 3523 4660 0014 7;  

 

    8.3. As taxas de inscrição serão as seguintes:  

                                                                              Cada prova Individual - 5€  

 

    8.4. Para efeitos de inscrição deverão ser considerados os tempos obtidos entre 1 de outubro de 2019 e 07 de  

mailto:meeting@analgarve.com
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           Novembro de 2020;   

 

    8.5. Após o término do prazo de inscrições, apenas poderão ser efetuadas baixas/anulações de provas ou atletas    

           inscritos. 

    8.6. A Entry List da prova será divulgada a 11 de Novembro, no sentido de que os clubes possam organizar a sua  

           logística, em função do número de nadadores que entrarem nas quotas definidas no ponto 3.4. deste             

           regulamento. A Start List será divulgada no dia 13 de Novembro, depois de contempladas eventuais baixas  

           que os clubes façam chegar à Analgarve entre 11 de Novembro e a meia noite de 13 de Novembro. 

 
9. Casos Omissos 

      Acima deste regulamento, e para todos os casos omissos, vigorará o Regulamento da Federação Portuguesa de  
      Natação.  

 
10. JÚRI DE APELO  

      10.1. Todos os protestos deverão ser entregues por escrito ao Juiz-Árbitro à competição até 30 minutos após o  

               final da respetiva sessão, acompanhados de uma taxa de 100€. Caso o protesto seja deferido, o valor da  

               taxa será devolvido.  

       10.2. Todos os protestos deverão ser baseados em questões de direito e os mesmos serão apreciados pelo Júri      

                de Apelo, composto pelos seguintes membros: o Diretor à Prova o Diretor Técnico Regional o                  

                Representante do Conselho Regional de Arbitragem. 


