
 

Programa Geral  

do Torneio do Rei - Cadetes 
 

 

 
Organização 

 

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

Local 
 

Piscina do Vitória Sport Clube. 

Data 

 

20 de Fevereiro de 2016. 

Confirmação 

Os clubes devem confirmar a sua participação para torneiodorei@sapo.pt, 

mencionando o número de atletas que irão inscrever, até ao dia 16 de Janeiro de 

2016. 

Inscrições 

 

As inscrições deverão ser efectuadas 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 

torneiodorei@sapo.pt até ao dia 12 de Fevereiro de 2016. 

Programa do Evento 
 

14H00 Abertura da piscina 

       (Recepção dos participantes) 

14H15 Início do Aquecimento 

(Em função das inscrições será comunicada a distribuição de pistas e horário 

para aquecimento de cada clube) 

15H00 Reunião de Delegados 

15H15 Fim do Aquecimento 

15H20 Cerimónia de abertura (Desfile) 

15H30 Início das provas 

18H00 Cerimónia de encerramento (Entrega de Prémios)  
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“TORNEIO DO REI - CADETES” 

 

(REGULAMENTO) 
 

 

1. O “TORNEIO DO REI” é organizado pelo Vitória Sport Clube e realiza-se de acordo com 

o regulamento geral da Federação Portuguesa de Natação (FPN). 

2. Destina-se a nadadores Cadetes A/B federados, masculinos nascidos em 2004 e mais 

novos, e femininos nascidos 2005 e mais novos. 

3. É aberto a Clubes ou Associações convidados pelo Vitória Sport Clube. 

4. A arbitragem do “TORNEIO DO REI” será da responsabilidade do Conselho Regional de 

Arbitragem da Associação de Natação do Norte de Portugal e a cronometragem será 

electrónica. 

5. Cada Clube ou Associação só poderá inscrever um máximo de 10(dez) atletas. 

6. Cada Clube ou Associação só poderá inscrever 1(um) nadador(a) por prova e 1(uma) 

estafeta por sexo. 

 6.1. Cada nadador(a) só poderá participar em 1(uma) prova individual                        

mais 1(uma) estafeta. 

7. As inscrições deverão ser efectuadas 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 

torneiodorei@sapo.pt até ao dia 12 de Fevereiro de 2016. 

8. Os atletas serão agrupados em séries por tempo de inscrição. 

9. Só serão aceites 2(duas) substituições por sexo  a cada clube ou Associação, devendo 

as mesmas efectuar-se até 1(uma) hora antes do inicio da competição. 

10. Caso haja pistas vagas por falta de comparência, reserva o Vitória Sport Clube o direito 

de avançar com nadadores seus para ocupar as mesmas, não contando estes para a 

classificação.  

11. O Vitória Sport Clube, reserva o direito de inscrever atletas seus extra competição. 

12. A 11ª e 12ª provas. São extra competição e destinam-se exclusivamente aos nadadores 

juvenis, juniores e seniores do Vitória Sport Clube. 

13. Para tal Haverá uma classificação geral por equipas, existindo 1(um)                      

vencedor por equipas masculino e 1(um) vencedor por equipas feminino. 

12.1. A pontuação será em função dos clubes ou Associações inscritos, seguindo o 

critério: 

    1º classificado – Nº de Clubes/Associações + 1 

    2º classificado – Nº de Clubes/Associações – 1 

    3º classificado – Nº de Clubes/Associações – 2 

http://www.annp.pt/
mailto:info@annp.pt


e assim sucessivamente até ao último classificado que terá 1(um)   ponto, ficando 

sem pontuar os nadadores(as) que forem desclassificados, desistirem ou faltarem á 

chamada. 

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

como factor 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. 

 

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

 

PRÉMIOS; 
 

16. Serão atribuídas lembranças a todos os nadadores presentes. 

 

17. Serão atribuídos troféus a todos os Clubes ou Associações respectiva á classificação 

geral. 

 

18. Ao Clube ou Associação que vencer o sector masculino ou feminino será atribuído 

1(um) troféu relativo á vitória nesse sector. 

 

19. Nos casos omissos, vigorará o regulamento da Federação Portuguesa de Natação. 

20. PROGRAMA DAS PROVAS:    (20 de Fevereiro de 2016) 

Abertura da piscina       14H00  

Inicio do aquecimento    14H15  

Inicio da competição 15H30  

    
1ª  Prova 100m. Livres Masculinos 

2ª  Prova 100M. Livres  Femininos 

3ª  Prova 100m. Costas Masculinos 

4ª Prova 100m. Costas Femininos 

5ª Prova 100m. Mariposa Masculinos 

6ª  Prova 100m. Mariposa Femininos 

7ª  Prova 100m. Bruços Masculinos 

8ª  Prova 100m. Bruços Femininos 

9ª  Prova 100m. Estilos Masculinos 

10ª  Prova 100m. Estilos Femininos 

11ª Prova 100m. Estilos Masculinos (Extra) 

12ª Prova 100m. Estilos Femininos (Extra) 

INTERVALO 10 MINUTOS 

12ª Prova 4X50m. Estilos Masculinos 

13ª Prova 4X50m. Estilos Femininos 

                                (Distribuição de Prémios)  

NOTA: 

Os períodos de aquecimento serão comunicados posteriormente, em função do nº 

de Clubes/Associações participantes.                    

A anteceder a 1ª Prova haverá um desfile com todas equipas. 


