
 

 

Programa Geral do 
Torneio do Rei - Masters 

 

Organização 
 

O Torneio do Rei - Masters é organizado pelo Vitória Sport Clube. 
 

Local 
 

Piscina do Vitória Sport Clube. 
 

Data 
 

10 de fevereiro de 2018. 
 

 

Confirmação 
 
Os clubes devem confirmar a sua participação para vsc.tn@sapo.pt, 
mencionando o número de atletas que irão inscrever, até ao dia 26 de 
Janeiro de 2018. 

 

 

Inscrições 
 
 

As inscrições deverão ser efetuadas através do ficheiro convite disponível em 
www.swimrankings.net (calender/calendário de competições) ou 
www.annp.pt (calendário Meet Manager) e enviadas para a info@annp.pt, 
com conhecimento para  vsc.tn@sapo.pt até ao dia 30 de Janeiro de 2018. 

 

 

Programa do Evento 
 

 

18H15 Abertura da piscina 
(Receção dos participantes) 

 

18H30 Início do Aquecimento 
(Em função das inscrições será comunicada a distribuição de pistas e 
horário para aquecimento de cada clube) 

 

19H00 Reunião de Delegados 
 

19H15 Fim do Aquecimento 
 

19H30 Início das provas 
 

22H00 Cerimónia de encerramento (Entrega de Prémios) 



 

“TORNEIO DO REI - MASTERS” 
 

 

(REGULAMENTO) 
 

 
 

1. O “TORNEIO DO REI” é organizado pelo Vitória Sport Clube, realiza-se de 
acordo com o regulamento geral da Federação Portuguesa de Natação 
(FPN) e é aberto a todos clubes ou associações. 

 
2. Destina-se a nadadores(as) do escalão Masters, nascidos em 1993 e mais 

velhos, que sejam portadores da licença desportiva de Natação Pura de 
Masters da Federação Portuguesa de Natação. 

 
3. A arbitragem do “TORNEIO DO REI” será da responsabilidade do Conselho 

Regional de Arbitragem da Associação de Natação do Norte de Portugal. 
 

4. Cada Clube ou Associação poderá inscrever o número de nadadores(as) 
por prova e grupo que entender. 

 
5. Cada  Clube  ou  Associação  só  poderá  inscrever  2(duas)  estafetas  e  as 

mesmas serão absolutas. 
 

5.1. Cada nadador(a) só poderá participar em 2(duas) provas individuais mais 
1(uma) estafeta. 

 
6. A 10ª e 11ª provas são exclusivamente para nadadores(as) com deficiência 

motora e paralisia cerebral e são extracompetição, não contando para a 
classificação do torneio. 

 
6.1. Cada Clube ou Associação só poderá inscrever 4 nadadores(as) por 

prova, independentemente do escalão etário e sendo os mesmos 
agrupados por tempo de inscrição. 

 
7. As inscrições deverão ser efetuadas através do ficheiro convite disponível em 

www.swimrankings.net (calender/calendário de competições) ou 
www.annp.pt (calendário Meet Manager) e enviadas para a info@annp.pt, 
com conhecimento para vsc.tn@sapo.pt até ao dia 30 de Janeiro de 2018. 

 

7.1. As inscrições terão um custo de 2,00€ por prova individual e de 4,00€ por 
estafeta. 

 
7.2. O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária, 

enviando o comprovativo do mesmo para vsc.tn@sapo.pt. 



 

Equipas/Atletas Nacionais 
NIB: 0010 0000 3455 7150 0087 7 / BPI 

 
Equipas/Atletas Estrangeiras(os) 

IBAN: PT 50 0010 0000 3455 7150 0087 7 
 
8. Haverá uma classificação geral por equipas. 
 
9. Na classificação geral por equipas, em cada prova, só pontua o melhor 

nadador(a) de cada equipa por escalão, o mesmo acontece nas estafetas, 
pontuando só a melhor classificada. 

 
 

10.1. Só pontuarão 8(oito) nadadores(as) por prova. Seguintes este critério: 1º 
Lugar – 10Pts; 2º Lugar – 8Pts; 3º Lugar – 6Pts, 4º Lugar – 5Pts; e assim 
sucessivamente até ao 8º Lugar – 1Pts. 

 
10. Em caso de empate para a classificação por equipas e geral por equipas 

funcionará como fator de desempate o número de 1os lugares obtidos por 
cada clube/Associação nas provas do “TORNEIO DO REI”. Se tal se revelar 
insuficiente, recorrer-se-á aos 2os, 3os lugares e assim sucessivamente, até se 
conseguir o desempate. 

 
11. Em caso de empate numa dada prova, entre 2(dois) ou mais nadadores(as), 

serão somados os pontos correspondentes aos lugares por eles ocupados e 
atribuído a cada Clube/Associação o número de pontos assim obtidos, 
dividido pelo número de nadadores envolvidos. 

 
12. Para as provas individuais, os Grupos de Idade são os seguintes: 

Escalões Grupo Escalão 
Etário 

Ano de 
Nascimento 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRÉMIOS: 

I A+B+C 25-39 92-78 
II D+E+F 40-54 77-63 
III G+H+I 55-69 62-48 
IV J+K+L+M+N 70 e + 47 e antes 

 
 

13. Serão atribuídas medalhas aos 3(três) atletas mais pontuados pela tabela 
master, por escalão competitivo definido e sexo. 

 
14. Serão atribuídos troféus  a  todos  os  Clubes  ou  Associações  respetiva  á 

classificação geral. 
 
15. Nos casos omissos, vigorará o regulamento da Federação Portuguesa de 

Natação. 



 

 

16. PROGRAMA DAS PROVAS: (10 de fevereiro de 2018) 
 
 

Abertura da piscina 18H15 
Inicio do aquecimento 18H30 
Inicio da competição 19H30 

 

 

1ª 
2ª 

Prova 100m. Livres 
Prova 50m. Livres 

Masculinos 
Femininos 

3ª Prova 100m. Costas Masculinos 
4ª Prova 50m. Costas Femininos 
5ª Prova 100m. Mariposa Masculinos 
6ª Prova 50m. Mariposa Femininos 
7ª Prova 100m. Bruços Masculinos 
8ª Prova 50m. Bruços Femininos 
9ª Prova 100m. Estilos Masculinos 
10ª Prova 100m. Livres Femininos (Extra) 
11ª Prova 100m. Livres Masculinos (Extra) 
12ª Prova 100m. Livres Femininos 
13ª Prova 50m. Livres Masculinos 
14ª Prova 100m. Costas Femininos 
15ª Prova 50m. Costas Masculinos 
16ª Prova 100m. Mariposa Femininos 
17ª Prova 50m. Mariposa Masculinos 
18ª Prova 100m. Bruços Femininos 
19ª Prova 50m. Bruços Masculinos 
20ª Prova 100m. Estilos Femininos 

INTERVALO 10 MINUTOS 
21ª Prova 4X50m. Estilos Masculinos 
22ª Prova 4X50m. Estilos Femininos 

 

(Distribuição de Prémios) 
 

 


