
ANEXO 1 – ELEMENTOS TÉCNICOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS SOLO JÚNIOR AVALIAÇÃO 

1º El. Iniciando na posição de vertical, o corpo roda 360º à medida que as 
pernas abrem simetricamente para a posição de espargata. É executada mais 
uma volta de 360º, na mesma direção, à medida que as pernas se elevam 
simetricamente para a posição de vertical. É executada uma espira continua de 
1080º (3 voltas), na mesma direção. [CD 2.5] 

A nadadora deve colocar-se no meio do 
painel de juízes em retropedalagem e, 
após indicação do árbitro, deve assumir 
a posição de “mesa” e elevar as pernas 
até à posição de vertical. De seguida, 
deve executar o elemento requerido. A 
avaliação do elemento inicia quando a 
nadadora assume a posição de vertical 
e termina após a total imersão dos pés. 

2º El. Iniciando na posição de vertical, é executada uma espira combinada de 
720º. [CD 1.9] 

A nadadora deve colocar-se no meio do 
painel de juízes em retropedalagem e, 
após indicação do árbitro, deve assumir 
a posição de “mesa” e elevar as pernas 
até à posição de vertical. De seguida, 
deve executar o elemento requerido. A 
avaliação do elemento inicia quando a 
nadadora assume a posição de vertical 
e termina após a total imersão dos pés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS DUETO JÚNIOR AVALIAÇÃO 

1º El. Iniciando e mantendo a posição de cauda de peixe, a perna horizontal executa 
2 voltas rápidas (720º de rotação). [CD 1.8] 

A nadadora deve apresentar-se em 
retropedalagem e executar um Rick 
lateral com passagem de um braço 
para assumir a posição de carpa. É 
elevada uma perna em extensão 
até à posição de cauda de peixe e 
executado o elemento requerido. A 
avaliação do elemento termina na 
posição de cauda de peixe. 

2º El. Partindo da posição de encarpado à retaguarda submerso com as pernas 
perpendiculares à linha da água, é executada a Figura 307 – Peixe Voador. [CD 2.5]  

A nadadora deve iniciar o elemento 
a partir da posição básica dorsal e 
realizar a descida até à posição de 
encarpado à retaguarda submerso. 
O elemento é avaliado a partir da 
posição de encarpado à retaguarda 
submerso e termina após a imersão 
total dos pés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS EQUIPA JÚNIOR AVALIAÇÃO 

1º El. É executada a Figura 436 – Ciclone até à posição de vertical. Mantendo-se na 
mesma direção, ambas as pernas descem simetricamente até assumir a posição de 
espargata. É executada uma saída de passeio à frente. [CD 2.6] 

 

O elemento é avaliado a partir 
da posição básica dorsal até ao 
final da saída de passeio à 
frente. 

2º El. Partindo da posição de encarpado à retaguarda submerso com as pernas 
perpendiculares à linha da água, é executada uma Barracuda, Espargata Aérea. [CD 2.5] 

A nadadora deve iniciar o 
elemento a partir da posição 
básica dorsal e realizar a 
descida até à posição de 
encarpado à retaguarda 
submerso. O elemento é 
avaliado a partir da posição de 
encarpado à retaguarda 
submerso e termina após a 
imersão total dos pés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS SOLO ABSOLUTO AVALIAÇÃO 

1º El. A partir da posição básica dorsal, é iniciado o movimento básico 14 – Golfinho 
até à posição de Arqueado à Superfície. As pernas são elevadas até à posição de 
vertical. São executadas duas voltas (720º) e, continuando na mesma direção, é 
executada uma Espira Contínua de 1080º (3 rotações). [CD 3.4] 

O elemento é avaliado a partir da 
posição básica dorsal e termina 
após a imersão total dos pés. 

 

2º El. Partindo da posição de encarpado à retaguarda submerso com as pernas 
perpendiculares à linha da água, é executada uma Barracuda, Espira Continua 720º 
(2 rotações). [CD 2.3] 

A nadadora deve iniciar o elemento 
a partir da posição básica dorsal e 
realizar a descida até à posição de 
encarpado à retaguarda submerso. 
O elemento é avaliado a partir da 
posição de encarpado à retaguarda 
submerso e termina após a imersão 
total dos pés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS DUETO ABSOLUTO AVALIAÇÃO 

1º El. A partir da posição básica dorsal uma perna estendida é elevada até à posição 
de Perna de Ballet. A perna que se encontra na horizontal é fletida com a canela 
pela linha da água até à posição de Flamingo à Superfície. A perna de joelho fletido 
é estendida assumindo a posição de Perna de Ballet Dupla à Superfície. Mantendo 
as pernas na vertical, o corpo submerge até à posição de encarpado à retaguarda 
submersa até que os pés fiquem submersos imediatamente abaixo da linha da água. 
Executando uma rotação de 360º, o corpo submerge à superfície à medida que uma 
perna é descida com o pé à superfície para assumir novamente a posição de 
Flamingo à Superfície. A perna fletida é estendida na horizontal até à posição de 
Perna de Ballet. A perna elevada desce diretamente estendida para a Posição Básica 
Dorsal. É permitido o deslocamento no sentido da cabeça durante a sequência de 
Pernas de Ballet. [CD. 2.9]  

A nadadora deve iniciar o elemento 
em Posição básica dorsal, sendo 
permitido o deslocamento até meio 
do painel, durante a sequência 
inicial de Pernas de Ballet. 

2º El. Iniciando e mantendo a posição de cauda de peixe, a perna horizontal executa 
2 voltas rápidas (720º). Continuando na mesma direção e à mesma velocidade, é 
executado uma volta completa (360º) à medida que a perna horizontal é elevada 
até à posição de vertical. É executada uma Espira Contínua 720º (2 rotações). [CD. 
2.5] 

 

A nadadora deve apresentar-se em 
retropedalagem e executar um kick 
lateral com passagem de um braço 
para assumir a posição de carpa. É 
elevada uma perna em extensão 
até à posição de cauda de peixe e 
executado o elemento requerido. 
O elemento é avaliado a partir da 
posição de cauda de peixe termina 
após a imersão total dos pés. 
 



 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS EQUIPA ABSOLUTO AVALIAÇÃO 

1º El. Partindo da Posição de Vertical, é executada uma volta completa à mesma 
altura, seguida de uma espira contínua de 1440º (4 rotações). [CD 2.2] 

A nadadora deve colocar-se no 
meio do painel de juízes em 
retropedalagem e, após indicação 
do árbitro, deve assumir a posição 
de “mesa” e elevar as pernas até à 
posição de vertical. De seguida, 
deve executar o elemento 
requerido. A avaliação do elemento 
inicia quando a nadadora assume a 
posição de vertical e termina após a 
total imersão dos pés. 

2º El. Manta Raia Híbrida: é executada a Figura 130 – Flamingo até à Posição de 
Flamingo à Superfície com deslocamento no sentido da cabeça. Com a perna de 
ballet mantendo o alinhamento vertical, a anca é elevada à medida que o tronco 
desenrola, enquanto a perna fletida se move com o joelho à superfície para assumir 
a posição de Cauda de Peixe. A perna na horizontal é elevada rapidamente até à 
posição de Vertical, com a perna na horizontal a elevar-se para a posição de vertical 
à medida que executa uma rotação de 180º. Ambas as pernas são descidas 
rapidamente e em simultâneo até à posição de arqueada à superfície com joelho 
fletido. A perna fletida é estendida até à posição de arqueada à superfície e, com 
um movimento contínuo, é executada uma saída de arqueada até à posição básica 
dorsal [CD. 3.1]  

 

 

 

 

 

O elemento é avaliado a partir da 
posição básica dorsal até ao final da 
saída de arqueada – posição básica 
dorsal. 

 


