
II Memorial Luiz Lopes da Conceição 
          Organização: ANC e Câmara Municipal de Coimbra 

Data: 27 de Novembro   

Local: Piscina Luiz Lopes da Conceição (S. Martinho do Bispo) 

Horário: 15 horas, com período de aquecimento a partir das 13h 30. 

Participação: Torneio por convite a todas as Associações Regionais na categoria de Infantis 

     Cada selecção regional apresentará dois nadadores por prova e uma equipa de estafetas 

     Cada nadador só poderá nadar duas provas individuais 

     No caso de não serem preenchidas a totalidade das pistas com as delegações convidadas, 

a ANC poderá inscrever, extra competição, nadadores seus filiados. 

Inscrições: O ficheiro convite estará disponível na página da ANC, a partir do dia 18 de 

Outubro de 2010. 

     As Associações Regionais deverão comunicar a sua participação até ao dia 1 de Novembro. 

     A inscrição definitiva será até ao dia 15 de Novembro. 

     Qualquer alteração deverá ser comunicada à ANC, até 48 horas antes do início do Torneio. 

Só por motivo de força maior poderão ser feitas substituições, que terão de ser entregues na 

organização até 1 hora antes do início do Torneio. 

Classificações: haverá uma classificação individual por prova, na Categoria de Infantis 

(independentemente de ser A ou B), e outra colectiva, obtida pelo somatório de pontos de cada 

prova. 

     Em caso de empate na classificação colectiva, recorrer-se-á à prova mais pontuada pela 

Tabela Fina em vigor, para desempatar. 

Pontuação: A pontuação será feita pelo sistema N+1, N-1, N-2, sendo N o número de 

selecções presentes. 

     Desclassificações, desistências ou faltas terão 0 (zero) pontos. 

     As estafetas terão pontuação a dobrar. 

Prémios: Serão atribuídos troféus a todas as delegações presentes, em função da sua 

classificação. 

     Troféus também para os 3 nadadores mais pontuados pela Tabela Fina em vigor, por 

género. 

     Lembranças de presença para todos os participantes. 

 
Programa de Provas: 

1 200 Livres  Fem 2  200 Livres  Masc 
3  100 Mariposa  Fem 4  100 Mariposa  Masc 
5  200 Bruços  Fem 6  200 Bruços  Masc 
7  100 Costas  Fem 8  100 Costas  Masc 

Intervalo  15' 

9  4x100 Livres  Fem 10 4x100 Livres  Masc 
 


