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1. DESCRIÇÃO 

A 1ª Edição do “Douro a Nado” é uma prova de natação de águas abertas, inserida nas 

comemorações do Centenário da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), 

que está integrada no XIV Circuito Nacional de águas abertas de 2020/2021 da Federação 

Portuguesa de Natação (FPN), tal como para o campeonato regional de águas abertas da 

ANNP. 

Este evento é organizado pela ANNP, sob a égide da FPN e dos regulamentos de águas 

abertas em vigor. 

A prova tem a distância de 3000m com partida e chegada no cais da Douro Marina. O 

percurso terá uma só volta ao circuito, com saída da Douro Marina em direção à ponte 

da Arrábida; cruzar o rio para a margem direita antes da ponte (1.ª boia); seguir na 

direção do Instituto de Socorros a Náufragos (2.ª boia); e cruza o rio novamente para a 

margem esquerda (3.ª boia). A 4.ª boia estará na pequena baía a jusante da marina. O 

trajeto final é uma reta até à meta flutuante instalada junto ao pontão da marina. 

 



                                                  

 

Distâncias entre boias: Tempo aproximado 

PARTIDA – Boia 1 975m 12 a 20 minutos 

Boia 1 – Boia 2 183m 2:20 a 5 minutos 

Boia 2 – Boia 3 955m 12 a 25 minutos 

Boia 3 – Boia 4 574m 7 a 12:30 minutos 

Boia 4 – CHEGADA 315m 3:40 a 10 minutos 

 

Estima-se um tempo de prova de 30 a 40 minutos para o 1.º terço dos nadadores e de 

1 hora e 10 minutos a 1 hora e 30 minutos para o último terço dos nadadores. 

 

2. DATA / HORÁRIOS 

A 1ª Edição do “DOURO A NADO” realiza-se no dia 04 de julho de 2021 (domingo). 

Local de check-in e partida – Instalações da Douro Marina (Vila Nova de Gaia) 

Secretariado: das 09h00 às 10h30 

Briefing final: 11h00 

Partida: 11h20  

Chegada: Meta flutuante instalada junto ao pontão da marina, virada para a foz do rio. 

 

3. PARCEIROS 

Douro Marina 

Capitania do Porto do Douro e Leixões 

Federação Portuguesa de Natação 

Bombeiros Voluntários locais 

Douro Academy 

Município de Vila Nova de Gaia 

Município do Porto 

Município de Matosinhos 



                                                  

 

4. PARTICIPANTES 

Prova de 3000m 

Prova exclusiva para nadadores filiados e com licença desportiva válida na Federação 

Portuguesa de Natação, na disciplina de Águas Abertas. 

Poderão participar todos os nadadores com idade igual ao superior a 14 anos de idade 

(femininos) e 15 anos (masculinos), titulares de licença federativa na disciplina de Águas 

Abertas e Masters de Águas Abertas, e outros nadadores por convite da organização. 

 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Ao inscrever-se na prova, o participante automaticamente assume e aceita que: 

a) A organização não se responsabilize por qualquer dano sofrido ou causado decorrente 

da não observação dos regulamentos em vigor e/ou das indicações dos elementos da 

arbitragem e segurança (capitania, bombeiros, nadadores salvadores e outros); 

b) Se preparou adequadamente e que possui a robustez física e psíquica, necessária à 

conclusão da prova; 

c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, devido a condições 

climatéricas e de rio adversas, ou outras situações que manifestamente possam colocar 

em perigo a integridade física dos participantes, não havendo lugar à restituição da taxa 

de inscrição; 

d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser 

divulgadas publicamente ou utilizadas pela organização para fins promocionais; 

e) Para os menores de idade, a responsabilidade da sua participação é exclusiva da 

entidade que representa ou dos seus tutores legais no caso de inscrição individual; 

f) A inscrição na prova implica o total conhecimento e acordo das condições do presente 

regulamento. 

 

 



                                                  

 

6. CATEGORIAS PARA CLASSIFICAÇÕES 

a) Para a presente prova, as idades correspondentes a cada uma das categorias para 

efeito de classificação geral são as seguintes:  

FEMININOS AA14/15 (2006/2007), AA16/17 (2004/2005), AA18/19 (2002/2003) e 

AA20+ (2001 e + velhas) 

MASCULINOS AA15 (2006), AA16/17 (2004/2005), AA18/19 (2002/2003) e AA20+ 

(2001 e + velhos) 

A idade considerada será a que o nadador terá no dia 31 de dezembro da época desportiva em que se encontra. 

 

b) Para a presente prova, as idades correspondentes a cada um dos escalões etários para 

efeito de classificação master são as seguintes:  

Grupo   Escalão Etário  Ano de Nascimento 

A  25 – 29   1996 – 92 

B  30 – 34   1991 – 87 

C  35 – 39  1986 – 82 

D  40 – 44   1981 – 77 

E  45 – 49   1976 – 72 

F   50 – 54  1971 – 67 

G  55 – 59  1966 – 62 

H  60 – 64  1961 – 57 

I  65 – 69 1956 – 52 

J  70 - 74  1951 – 47 

K  75 - 79  1946 – 42 

L  80 - 84  1941 – 37 

M  85 e >  1935 + velhos 

 

 



                                                  

 

7. DISPOSIÇÃO GERAIS 

a) A segurança e apoio ao longo da prova serão da responsabilidade da Organização e 

assegurada por diversas embarcações, de acordo com o estipulado no Regulamento Geral 

da Federação Portuguesa de Natação.  

b) Para além dos barcos de apoio referidos no ponto anterior, a Organização colocará ao 

serviço dos participantes os seguintes meios: 1 (uma) ambulância; 1 (um) médico; 1 

(um) barco de apoio equipado com serviço de primeiros socorros e paramédicos.  

c) A organização não se responsabilizará por acidentes ou danos que os participantes 

sofram ou venham a sofrer no decorrer da prova. De igual modo, a organização não se 

responsabilizará por danos ou acidentes que os participantes venham a causar no 

decorrer da prova, decorrentes de má conduta desportiva ou desrespeito pelas regras 

em vigor.  

d) A organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de recolher, 

durante o percurso, todos os indivíduos que não apresentem condições técnicas e físicas 

para terminar a prova em segurança.  

e) Os nadadores serão marcados com o respetivo número nas costas, ombros e mãos, 

de acordo com o Regulamento da FINA.  

f)  É possível o uso de fato isotérmico mediante a temperatura da água, mas não de 

quaisquer meios auxiliares de propulsão, flutuação ou respiração.  

g) Para as provas com a temperatura da água igual a 20ºC ou superior 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 a 18ºC ou superior, e abaixo dos 20oC, o fato 

isotérmico é opcional.  

É obrigatório quando a água se encontra a menos de 18ºC, não inclusive. A propósito 

destas regras, os fatos isotérmicos são fatos que produzam isolamento térmico. Os fatos 



                                                  

isotérmicos, tanto para homem e mulher, têm de cobrir o tronco, costas, ombros e 

joelhos. Mas não se podem estender para além do pescoço, dos tornozelos e pulsos.  

Estas regras também são aplicadas aos nadadores da categoria de Masters. 

(FINA By Laws, valid as of 29.08.2016; BL 8 SWIMWEAR -BL 8.4; BL 8.5; BL 8.6)  

h)  Uma hora antes do início da competição, será realizada uma medição da temperatura 

da água no meio do percurso a 40 cm de profundidade. Esta medição será supervisionada 

por uma comissão constituída por um árbitro, um membro da comissão organizadora e 

por um treinador que se voluntarie para o efeito durante a acreditação.  

i) É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade e a licença federativa. 

 

8. INSCRIÇÕES E PREÇO 

a) As inscrições estão limitadas a 200 nadadores Masters/Absolutos e são realizadas 

exclusivamente através ficheiro lxf disponibilizado pela organização. 

b) As inscrições terão de ser realizadas até ao dia 27/06/2021 ou em data anterior, caso 

seja esgotado o limite das inscrições e acompanhadas do respetivo pagamento para o 

IBAN: PT50 0018 000801952729020 67 - BIC SWIFT: TOTAPTPL (sob pena de não 

serem aceites), sendo dirigidas por e-mail para o info@annp.pt. 

c) A inscrição na prova por atleta deverá ser acompanhada por: Masters – 7,70€; 

Absolutos – 5,50 euros. 

d) A Associação de Natação do Norte de Portugal reserva-se ao direito de exigir um 

cheque caução. 

e) Os nadadores inscritos no XIV Circuito Nacional de Águas Abertas 2020/2021 terão 

uma redução de 25% no valor da inscrição. 

 

 

 

 

 



                                                  

9. CLASSIFICAÇÕES E TEMPO LIMITE 

 

A classificação individual oficial será ordenada pela Classificação Absoluta e Classificação 

por categoria/escalão etário e género. 

 

O tempo limite para a realização da prova será de 1hora e 30minutos. Em qualquer 

momento e após este limite, a organização, de acordo com o juiz árbitro e juiz de 

segurança, poderá retirar por razões de segurança os nadadores ainda em prova. 

 

10. PRÉMIOS E OFERTAS  

a) Serão atribuídos os seguintes prémios da prova “Douro a Nado”: 

- AA14/15 Feminino 

- AA15 Masculino 

- AA16/17 Feminino e Masculino 

- AA18/19 Feminino e Masculino 

- AA20+ Feminino e Masculino 

- Masters (por escalão etário) 

- Absolutos 

Serão entregues medalhas aos três primeiros classificados de cada uma das categorias 

acima mencionadas.  

 

b) Serão atribuídos os seguintes prémios do Campeonato Regional: 

- AA14/15 Feminino 

- AA15 Masculino 

- AA16/17 Feminino e Masculino 

- AA18/19 Feminino e Masculino 

- AA20+ Feminino e Masculino 

- Masters (por escalão etário) 



                                                  

Serão entregues medalhas aos três primeiros classificados de cada uma das categorias 

acima mencionadas.  

 

11. PERCURSOS E PARTIDAS 

a) Percurso de 3000m – Um percurso com 4 boias nadado no sentido anti-horário com 

partida e chegada na Douro Marina. 

b) Os percursos apresentados poderão ser alterados no dia da prova por motivos de 

segurança. 

 

12. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

a) Os dados recolhidos para efeitos de inscrição na ANNP são geridos pela empresa 

prestadora do serviço de inscrições, seguindo a sua política de Privacidade e Proteção de 

Dados.  

b) Ao inscrever-se, o participante assume conhecer e aceitar a sua Política de Privacidade 

e Proteção de Dados. 

c) É garantido aos participantes, nos termos da lei, o acesso aos seus dados, podendo 

solicitar por escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação. 

 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Quaisquer esclarecimentos deverão ser remetidos por e-mail para info@annp.pt 

 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor de Prova de acordo 

com os regulamentos da FPN em vigor. 

mailto:info@annp.pt

