Associação de Natação do Algarve
Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 9
8800 – 669 Tavira
NIF: 509 470 386

Nota Informativa nº 03/2020
17/11/2020
MEETING INTERNACIONAL DO ALGARVE
(1) As declarações que serão enviadas para os clubes ainda esta semana justificarão não só a necessidade de deslocação ao
concelho de Albufeira para competir, como também a eventual necessidade de deslocação aos concelhos limítrofes de Loulé,
Lagoa e Silves para o garante da alimentação das equipas.
(2) Muito brevemente serão publicadas na página oficial da analgarve sugestões de restaurantes com serviço de take away,
que os clubes poderão querer utilizar.
(3) Haverá quatro períodos de aquecimento na 6ª feira à tarde, com intervalo de 30 min. entre cada dois períodos:
(1) 15:00-15:40 — (2) 16:10-16:50 / (3) 17:20-18:00 / (4) 18:30-19:10
Os clubes deverão enviar para a secretaria da Analgarve (secretaria@analgarve.com) a indicação do período que
preferem, sendo que as inscrições serão consideradas por ordem de entrada dos pedidos. Prevendo-se a necessidade de
ajustes finais (no caso de haver pedidos em excesso para um determinado período), deverão os clubes indicar também uma
segunda escolha.
(4) Os clubes deverão fazer todos os possíveis por respeitar as normas de distanciamento actualmente consideradas
genericamente como boas práticas e, mais especificamente, o conjunto de regras definido no Manual de Procedimentos da
Analgarve, o qual está a ser enviado anexo a esta mensagem.
(5) Os balneários deverão ser utilizados exclusivamente para os atletas se despirem e vestirem, sendo que não deverá ser
feita utilização dos duches. Os nadadores deverão reduzir ao mínimo o tempo de utilização do balneário.
(6) Os horários de aquecimentos e provas deverão ser respeitados com todo o rigor possível.
(7) Não serão distribuídos cadernos de prova em papel, como medida de prevenção de contaminação. Os clubes deverão
imprimir os seus próprios cadernos de provas, a partir da respectiva startlist divulgada pela organização da prova
(8) Também como medida preventiva, não haverá cerimónias de entrega de prémios. As medalhas serão enviadas para as
associações territoriais dos clubes dos atletas medalhados, com a solicitação de que sejam encaminhadas para os respectivos
clubes.

Associação de Natação do Algarve
Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 9
8800 – 669 Tavira
NIF: 509 470 386

Mapa detalhado de horários

SEXTA-FEIRA treinos pré-Meeting

1º período

15:00-15:40
Intervalo 30 minutos

2º período

16:10-16:50
Intervalo 30 minutos

3º período

17:20-18:00
Intervalo 30 minutos

4º período

18:30-19:10

SÁBADO e DOMINGO competição
GRUPO A (1ª volta de cada sessão)
Os clubes que competirem na 1ª volta de cada uma das sessões (GRUPO A) poderão começar a entrar nas instalações 30

minutos antes da hora indicada no regulamento para o respectivo período de aquecimento. No fim sua volta, estes clubes
que estiveram em competição deverão abandonar as instalações num prazo máximo de 20 minutos.

GRUPO B (2ª volta de cada sessão)
Os clubes que competirem na 2ª volta de cada uma das sessões (GRUPO B) poderão começar a entrar nas instalações 20

minutos antes da hora indicada no regulamento para o respectivo período de aquecimento. No fim sua volta, estes clubes
que estiveram em competição deverão abandonar as instalações num prazo máximo de 30 minutos.

Atentamente,

Pela Analgarve
Carla Mendes
(Presidente da Direcção)
Júlio Borja
(Diretor Técnico Regional)

