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A Gala de Natação é um evento organizado pela Associação de Natação do Norte de 
Portugal, na qual se homenageiam atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, entidades ou 
outros agentes desportivos das várias disciplinas da Natação que se distinguiram ao longo de 
um ciclo Olímpico. 

A Gala de Natação realiza-se no início de um novo ciclo Olímpico, preferencialmente 
em Outubro, em local a designar pela Direcção da Associação de Natação do Norte de 
Portugal. Os prémios são referentes às últimas quatro épocas desportivas. 

Os prémios são atribuídos de acordo as categorias e critérios a seguir especificados: 

 

Atleta do Ciclo Olímpico 

 

 Natação  

 

Distingue o melhor atleta masculino e feminino das últimas quatro épocas desportivas 
que reúna pontuação mais elevada. 
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A pontuação dos atletas é atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

 

- Competições Internacionais e Nacionais 

 

Campeonato Pontos 

 Olímpico 

Participação 10 Pontos  x  5  
Finalista 20 Pontos  x  5 

Medalhas 
Ouro 50 Pontos  x  5  
Prata 40 Pontos  x  5  

Bronze 30 Pontos  x  5  
Recorde Olímpico 150 Pontos/Record 

Mundo 

Participação 10 Pontos  x  4  
Finalista 20 Pontos  x  4  

Medalhas 
Ouro 50 Pontos  x  4  
Prata 40 Pontos  x  4  

Bronze 30 Pontos  x  4  
Recorde do Mundo 200 Pontos/Record 

Europa 

Participação 10 Pontos  x  3  
Finalista 20 Pontos  x  3  

Medalhas 
Ouro 50 Pontos  x  3  
Prata 40 Pontos  x  3  

Bronze  30Pontos  x  3  
Recorde da Europa 100 Pontos/Record 

 Nacional 
Medalhas 

Ouro 10 Pontos   
Prata 8 Pontos   

Bronze 6 Pontos   
Recorde Nacional 20 Pontos/Record 
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 Pólo Aquático 

 

Distingue o melhor atleta masculino e feminino das últimas quatro épocas desportivas 
que se destaca a nível de resultados, individuais ou coletivos e premeia o perfil e “fair play” do 
atleta. 

Os atletas são distinguidos de acordo com os seguintes critérios: 

1. O atleta deverá estar no ativo durante o ciclo de 4 anos. 
2. Através da análise das atas dos últimos quatro anos avaliaremos a performance 

individual do atleta tendo em conta os seguintes aspetos: 
a. O número de jogos efetuados por esse mesmo jogador; 
b. O número de exclusões; 
c. O número de golos marcados (no caso de ser um guarda redes o numero e 

golos sofridos. 
3. Número de participações em estágios e competições regionais/nacionais. 
4. Classificação da equipa onde jogou durante esses quatro anos, incluindo taças, e super 

- taças. 
5. Opinião técnica - tática do DTR. 
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 Natação Sincronizada 

Distinguem a melhor atleta das últimas 4 épocas desportivas que se destaca a nível 
individual e coletivo. 

A escolha será feita de acordo com os seguintes critérios:  

1. Deverá estar no ativo durante o ciclo olímpico. 
2. Deverá ter o maior número de:  

a. Participações em estágios regionais. 
b. Participações em estágios nacionais. 

3. Deverá reunir a maior pontuação de acordo com o seguinte quadro: 
 

Campeonato Pontos 

Olímpico 

Participação 2 Pontos  x  5 (10 pts) 
Finalista 4 Pontos  x  5 (20 pts) 

Medalhas 
Ouro 10 Pontos  x  5 (50 pts)
Prata 8 Pontos  x  5 (40 pts) 

Bronze 6 Pontos  x  5 (30 pts) 

Mundo 

Participação 2 Pontos  x  4 (8 pts) 
Finalista 4 Pontos  x  4 (16 pts) 

Medalhas 
Ouro 10 Pontos  x  4 (40 pts)
Prata 8 Pontos  x  4 (32 pts) 

Bronze 6 Pontos  x  4 (24 pts) 

Europa 

Participação 2 Pontos  x  3 (6 pts) 
Finalista 4 Pontos  x  3 (12 pts) 

Medalhas 
Ouro 10 Pontos  x  3 (30 pts)
Prata 8 Pontos  x  3 (24 pts) 

Bronze 6 Pontos  x  3 (18 pts) 

Nacional  Medalhas 
Ouro 10 Pontos  x  1 (10 pts)
Prata 8 Pontos  x  1 (8 pts) 

Bronze 6 Pontos  x  1 (6 pts) 
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Treinador do Ciclo Olímpico 

Distingue o melhor treinador do Ciclo Olímpico. Este deve destacar-se a nível de resultados 
individuais ou coletivos, no escalão «Absolutos» contribuindo, assim, para a dignificação do 
seu clube no seio da modalidade. 

O (A) eleito (a) será escolhido por votação on-line. 

Este prémio obedece aos seguintes critérios: 

1. A votação está disponível para todos os Treinadores das disciplinas em atividade 
filiados na Federação Portuguesa de Natação e pertencentes à Associação de Natação 
do Norte de Portugal no período de 2008/2012. 

2. É permitido apenas um voto por Treinador 
3. A votação é da seguinte forma: 

a. Está disponível uma hipótese de votação, na qual deverá indicar, o votante, o 
seu eleito. 

b. O Treinador que reunir um número mais elevado de votos vencerá o respetivo 
prémio. 

c. Concorrem a este prémio todos os treinadores no ativo durante os quatro 
anos do Ciclo Olímpico a que se refere a entrega do mesmo. 

 Árbitro do Ciclo Olímpico 

Distingue o melhor Árbitro do Ciclo Olímpico. Este de destacar-se pela sua assiduidade e a 
nível exibicional, contribuindo assim, para a dignificação da classe. 

O (A) eleito (a) será escolhido por votação on-line. 

Este prémio obedece aos seguintes critérios: 

1. A votação está disponível para todos os Árbitros das disciplinas em atividade filiados 
na Federação Portuguesa de Natação e pertencentes à Associação de Natação do 
Norte de Portugal no período de 2008/2012. 

2. É permitido apenas um voto por Árbitro. 
3. A votação é da seguinte forma: 

a. Está disponível uma hipótese de votação, na qual deverá indicar, o votante, o 
seu eleito. 

b. O Árbitro que reunir um número mais elevado de votos vencerá o respectivo 
prémio. 

c. Concorrem a este prémio todos os Árbitros no ativo durante os quatro anos do 
Ciclo Olímpico a que se refere a entrega do mesmo. 
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Dirigente do Ciclo Olímpico 

Distingue a individualidade que dirige um Clube ou Grupo Desportivo que se destaque no seio 
da Natação. 

Este prémio será atribuído de acordo com os seguintes critérios: 

1. Deverá estar á frente de uma entidade desportiva durante todos os anos do Ciclo Olímpico; 

2. Destaca-se pela excelente gestão do seu Clube/Plantel; 

3. Deverá ter um caráter de incentivo, criatividade e bom relacionamento, tanto com o seu 
Clube/Plantel como com qualquer entidade desportiva (ANNP, Arbitragem, Diretor Técnico 
Regional, etc…); 

4. Deverá ter a capacidade de manter o seu Plantel ou até conseguir faze-lo crescer 
implementando estratégias neste sentido. 

5. Deverá liderar um Plantel que consiga uma melhor prestação a nível individual ou coletivo. 
Este ponto contempla: 

a) Maior número de internacionalizações; 

b) Maior número de presenças em provas Nacionais; 

c) Maior número de recordistas Nacionais/Europeus/Mundiais. 

Este prémio atribuído consoante a votação efetuada pelos membros da Direção da ANNP. 

Amigos da Natação 

 Distingue as individualidades que mais apoiaram a ANNP ao longo do Ciclo Olímpico. 

A eleição é feita pela Direcção da ANNP. 

Prémio Dedicação 

Distingue o atleta, treinador, dirigente, árbitro, entidade ou outro agente desportivo, que ao 
longo dos anos deixou a sua marca na Natação Portuguesa e se personaliza como exemplo 
para as gerações seguintes. 

A eleição é feita pela Direcção da ANNP. 
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Prémio Excelência  

Distingue a individualidade ou entidade que se destaca ao longo do Ciclo Olímpico com um 
feito único e impar na Natação Portuguesa. A eleição é feita pela Direcção da ANNP. 


