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1. Organização: 

O presente documento aplica-se ao Campeonato Zonal de Esquemas organizado pela 

Associação de Natação do Norte de Portugal. (Zona 2) 

ZONA 2 

ANC - Associação de Natação de Coimbra 
ANCNP- Associação de Natação do Centro de Portugal 
ANNP - Associação de Natação do Norte de Portugal 
ANMIN - Associação de Natação do Minho 
ARNN - Associação Regional de Natação do Nordeste 
ANDL - Associação de Natação do Distrito de Leiria 
 

2. Data: 

28 de Fevereiro de 2016 

3. Local 

Piscina do Clube Fluvial Portuense 

4. Participação 

A participação em provas regionais é reservada a nadadoras filiadas na Federação 

Portuguesa de Natação (FPN) como individuais, ou em representação dos Clubes, ou 

outras entidades filiadas.  

As nadadoras não nacionais poderão participar mas apenas em regime de extra 

competição sendo oficializadas as pontuações mas não as classificações. 

De acordo com a legislação em vigor e com o regulamento geral da F.P.N. só poderão 

participar nadadoras com exame médico válido à data da competição, devidamente 

inserido e validado no programa fpnsystem.  

Para participar no campeonato zonal a nadadora não necessita de ter registo de Apta em 

qualquer prova de nível.  

 

5. Inscrições 

5.1  Processo de Inscrição 

As inscrições deverão ser dirigidas à Associação de Natação do Norte de Portugal, 
info@annp.pt até 19 de Fevereiro de 2016. 

Para além das nadadoras, também os (as) treinadores (as) e dirigentes de clube 

estejam devidamente filiados, sem o que não poderão participar. 
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5.2  Forma de Inscrição 

As inscrições deverão ser entregues sob a forma de Lista Onomástica, (em anexo). 

5.3 Taxa de inscrição 

A taxa de inscrição para o Campeonato zonal é de 4€ (Esquemas de Duetos Livres) e 

12€ (Esquemas de Equipas e Combinados Livres).   

O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para o IBAN: PT50 0038 

0000396 410 2377 164. O comprovativo do respetivo pagamento deve ser enviado 

para a ANNP por correio eletrónico para info@annp.pt 

 
6. Categorias 

Para a época vigente, as nadadoras são agrupadas nas seguintes categorias: 

 

CATEGORIAS 
 

Ano nascimento 
Número limite de participação 

em esquemas 

INFANTIS (Inf) 

JUVENIS (Juv) 

JUNIORES (Jun) 

ABSOLUTAS (Abs) 

2004 e posterior 5 esquemas 
2001 - 2003 7 esquemas 

1998 -2000 7 esquemas 

2001 e anterior 7 esquemas 

 

    7. Esquema Combinado 
 

De acordo com a regra SS 13.2 do regulamento FINA, o Esquema 
Combinado tem o máximo de 10 nadadoras e o mínimo de 8, que realizam 
uma combinação de Esquemas (Solos, Duetos, Trios, Equipas). 

 

Pelo menos duas partes deverão ter menos de 3 nadadoras e pelo menos 
duas partes deverão ter 8 a 10 nadadoras. 

 

O início da primeira parte do esquema poderá ser fora ou dentro de água. 
Todas as outras partes deverão ter início na água. A nova parte inicia-se 
próximo de onde terminou a parte anterior. 

 

Na presente época desportiva a competição de Esquemas Combinados será 
feita em 4 provas: Infantil, Juvenil, Júnior e Absoluta. 

 

Para as categorias Infantil, Juvenil e Júnior em competição, a regra SS 13.2 
do Regulamento FINA não se aplica nos Campeonatos Nacionais na prova de 
Esquema Livre Combinado. Desta forma, os esquemas deverão ter o máximo 
de 10 nadadoras e o mínimo de 6. Pelo menos duas partes deverão ter 
menos de 3 nadadoras e pelo menos duas partes deverão ter 6 a 10 
nadadoras. 
 
 
 
 
 

 



   

Regulamento das Competições Zonais 15_16      4 
 

Na categoria Juvenil e Júnior cada esquema combinado terá que utilizar pelo 
menos 5 nadadoras da respetiva categoria podendo as restantes ser da 
categoria imediatamente inferior, conforme indicado na tabela seguinte: 
 

Categoria / Classificação Infantil Juvenil Júnior Absoluta

Número mínimo de nadadoras da Categoria 6 Infantis 5 Juvenis 5 Juniores 8 Absoluta 

Número máximo de nadadoras de categoria  
 

imediatamente inferior 
- 2 Infantis 2 Juvenis -

 

As nadadoras de categoria inferior têm de possuir exame médico válido e 
estarem devidamente filiadas  para  competirem  no  escalão  imediatamente  
superior,  de acordo com a legislação em vigor. 

 

8.  Duração da execução dos esquemas 
 

Sessões  Dueto Equipa 
 
 

Esquema 
Livre 

Infantis  2’30’’ 3’00’’ 
Juvenis  2’45’’ 3’30’’ 
Juniores  3’00’’ 4’00’’ 
Absoluta  3’00’’ 4’00’’ 

Tempo de tolerância: 15’’ 
 

 
Livre Combinado 

Infantis 3’30” 
Juvenis 4’00” 
Juniores 4’30” 
Absoluta 4’30” 

Tempo de tolerância: 15’’ 

 

9.  ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
 

9.1.Suporte 
informático musical 

 
O acompanhamento musical tem de ser apresentado em ficheiro formato MP3 ou 
MP4, enviado para info@annp.pt 

 
Cada ficheiro tem de conter apenas o registo do acompanhamento musical para 
um esquema. 

 
Cada ficheiro MP3 ou MP4 tem de ser claramente nomeado, incluindo o nome da 
(s) nadadora (s), o clube, a categoria e a prova. (Exemplo1: 
AnaMaria_AnaManuel_dueto_infantil_FPN; Exemplo 2: Equipa_FPN_Junior) 

 
Dado o volume ocupado pelo conjunto de ficheiros MP3 a enviar poderão 
utilizar sites dedicados ao envio de ficheiros de grande dimensão. 
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9.2. Características das 
gravações 

 
O intervalo entre o início do ficheiro e o início da música não poderá exceder 8 
segundos; 

A gravação não poderá apresentar diferenças significativas de volume de 
registo entre os seus segmentos, já que durante a prova o volume de saída da 
mesa de mistura não será alterado entre o início e o termo do esquema; 
Todo o acompanhamento musical deve ser gravado a um nível que garanta a 
sua reprodução sem qualquer distorção; 
Se, durante o período de treino com acompanhamento musical, forem detetadas 
falhas nas características acima referidas, será solicitado ao delegado do clube 
que apresente um novo ficheiro MP3 para a competição. 

 
10. Sorteio  

O sorteio da ordenação dos esquemas será realizado no dia 25FEV16, no local da organização 

do Campeonato. Até às 12h00 do dia seguinte ao sorteio será enviada uma circular para 

todos os clubes inscritos com as informações decorrentes do sorteio. Simultaneamente, 

ficará disponível no site da AT o programa da prova, para consulta e impressão dos clubes 

interessados. 

 

11. Programa  

O programa da prova será disponibilizado em www.annp.pt até dois dias antes do início da 

competição, pelo que todos os clubes interessados deverão proceder ao download e 

impressão do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Aquecimento Inicio Prova de Figuras 

Dia 28 de fevereiro de 2016 13h00 14h00 Duetos júnior, juvenil, infantil e Absolutas 

Intervalo 

Equipas júnior, juvenil, infantil e absolutas 

Intervalo 

Combinados júnior, juvenil, infantil e 

absolutas 
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12. Atribuições do CFP 

12.1  

  
Atribuição de medalhas às três primeiras classificadas de cada categoria. 

 

12.2  

A ANNP é responsável pela elaboração do programa bem como o pagamento do seu corpo 

de arbitragem, que poderá ter o mapa de pagamento distinto daquele que vigora a cada AT. 

A AT com clubes a participar no Torneio Zonal terá que nomear árbitros em número 

equitativo em conjunto com as outras AT’s para formar o júri. 

O pagamento das despesas são suportadas pelas respetivas AT’s conforme a tabela em 

vigor em cada AT. 

 

13. Júri da Competição 

 As reclamações sobre situações inerentes à competição, que possam ser resolvidas 

durante a mesma, serão apresentadas pelo delegado e sujeitos à apreciação e deliberação 

pelo Júri da Competição, que será composto pelo Juiz Arbitro, pelo Diretor da Competição e 

por um membro do Departamento Técnico da ANNP. 

 Os protestos deverão obedecer às regras estipuladas nos artigos 158º a 160º do 

Regulamento Geral. 

 Nos casos em que não seja possível apresentar a declaração de protesto prevista no 

artigo 159º do Regulamento Geral, em virtude de os resultados objeto do protesto só serem 

publicados após o prazo aí previsto, poderá ser apresentado apenas o protesto formal 

escrito, conforme ao artigo 160º, no prazo de 5 (cinco) dias após a publicação desses 

resultados. 

 

14. Casos Omissos 

Os casos que o presente regulamento não preveja serão regulados segundo norma 

aplicável aos casos análogos, constantes dos Estatutos, de outro regulamento federativo, 

qualquer que seja a sua natureza, ou da lei geral. 

A resolução dos casos omissos é da competência da Direção da ANNP. 
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LISTA ONOMÁSTICA 
PREENCHER UMA POR CADA CATEGORIA 

 
 

EVENTO  CATEGORIA Inf Juv Jun  

CLUBE  SIGLA  

 

 
Nome da nadadora 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado(s) 
 

Treinador(es) Assinatura e Carimbo do 
Clube 

1. 1.  
 

2. 
 

2. 


