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II Torneio CNPO 
  
O II torneio de natação pura do Clube Naval Povoense realiza-se no dia 16 de abril de 2016 pelas 

15h00 nas piscinas municipais da Póvoa de Varzim. Esta piscina possui dimensões olímpicas, 50 metros, e 

8 pistas de competição.  

 

1. Regulamento 
 

O torneio segue as regras da Federação Portuguesa de Natação (FPN) estando a arbitragem e a 

cronometragem eletrónica a cargo do Conselho Regional de Arbitragem e da Associação de Natação do 

Norte de Portugal (ANNP). Este torneio destina-se a atletas federados dos seguintes escalões etários: 

Tabela 1 – Escalões etários do torneio. 

Cadetes Masculinos 2006 a 2008 

Femininos 2007 e 2008 

Infantis Masculinos 2003 e 2002 

Femininos 2003 e 2004 

Juvenis Masculinos 2001 

Femininos 2002 

 
As provas destinadas ao escalão de cadetes não contam para efeitos de classificação, decorrendo 

em regime de extracompetição. Os clubes convidados devem participar em todas as provas deste torneio.  

 

Nas provas individuais, cada clube poderá inscrever no máximo 2 atletas de cada escalão etário e 

género. Nas provas de estafetas, cada clube poderá inscrever somente uma equipa..   

 

Os cadetes inscritos poderão participar apenas numa prova de estafeta. Por sua vez, os atletas dos 

restantes escalões devem realizar duas provas individuais e apenas uma prova de estafeta. O clube 

organizador poderá inscrever mais do que um atleta e estafeta, porém em regime extracompetição. Nas 

provas destinadas aos escalões de infantis e juvenis podem participar elementos de outros escalões etários 

do Clube Naval Povoense, também em extracompetição. Estes direitos estão unicamente reservados ao 

clube organizador.  

 

As séries das provas individuais são organizadas por tempo de inscrição independentemente do 

escalão etário a que pertençam. Serão permitidas substituições de atletas que constem da lista onomástica. 

Estas e outras alterações devem ser comunicadas com 1 hora de antecedência do início da competição. 
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2. Provas 
 

2.1 Cadetes 
 

As provas destinadas ao escalão de cadetes são: 

Tabela 2 – Provas de cadetes no torneio. 
4x50m Livres e Estilos 

 
A participação é conjunta, sendo cada estafeta constituída por elementos dos dois géneros: dois 

elementos masculinos e dois femininos. 

 

2.2 Infantis e Juvenis 
 

Estas são as provas destinadas aos escalões de infantis e juvenis: 

Tabela 3 - Provas de infantis e juvenis b no torneio. 
200m 

Mariposa, Costas, Bruços e Livres 
100m 
4x50m Livres e Estilos 

 
 Nas provas individuais, cada atleta terá obrigatoriamente de realizar um percurso de 200 e de 100 

metros. Estes devem ser de estilos diferentes (por exemplo: 200 costas e 100 mariposa).  

 

As estafetas são mistas (2 masculinos e 2 femininos) e devem ser compostas por um elemento do 

escalão infantil B, um do escalão infantil A, e dois do escalão juvenil B. 

 

3. Prémios e classificações 
 

Existem duas classificações distintas: 

 

• A classificação individual tem como base o somatório das pontuações da tabela FINA em vigor 

obtidas pelos atletas nos percursos de 200 e 100 metros. Serão atribuídos prémios individuais aos 

três primeiros classificados em cada escalão etário e género. 

 

• A classificação coletiva tem como base o ranking das provas individuais e de estafetas. Esta 

classificação tem como base a pontuação atribuída segundo a tabela 4, em que N representa o 

número de clubes participantes. Em caso de empate, vence a equipa que tiver maior número de 

vitórias. Serão entregues prémios aos três primeiros clubes classificados. 
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Tabela 4 – Pontuação atribuída por prova. 
1º Lugar N+1 
2º Lugar N-1 
3º Lugar N-2 
4º Lugar N-3 
5º Lugar N-4 
6º Lugar N-5 
7º Lugar N-6 
8º Lugar N-7 

 

Eventuais desclassificações ou não cumprimento das regras anteriores conferem pontuação nula ao 

atleta ou clube em questão. 
 

4. Programa 
 

Este é a previsão do programa do torneio: 

Tabela 5: Proposta de programa de provas do torneio. 

14h00 Abertura das instalações e encaminhamento dos clubes 
aos lugares destinados. 

14h15 Início do aquecimento 

14h45 Final do aquecimento 

15h00 Prova 1 – 200 m Mariposa 

15h30 Prova 2 – 200 m Costas 

16h00 Prova 3 – 200 m Bruços 
16h30 Prova 4 – 200 m Livres 
17h00 Prova 5 – 4 x 50 Livres – Cadetes extra competição 

17h15 Prova 6 – 4 x 50 Estilos – Cadetes extra competição 

17h30 Prova 7 – 100 m  Livres 

17h40 Prova 8 – 100 m Costas 

17h50 Prova 9 – 100 m Bruços 

18h00 Prova 10 – 100 m Mariposa 

Intervalo 10 minutos 

18h10 Prova 11 – 4x50 m Livres (Infantis e Juvenis) 

18h20 Prova 12 – 4x50 m Estilos (Infantis e Juvenis) 

18h30 Entrega de prémios 

 

 

5. Clubes a convidar 
 

Os clubes a convidar são: 

Tabela 6 – Clubes a convidar para o torneio. 
Clube Fluvial Vilacondense 
Leixões Sport Club 
Grupo Desportivo Natação de Vila Nova de Famalicão 
Club Natación Ferrol 
Associação Desportiva de Fafe 
Sporting Clube de Braga 
Clube Náutico Académico de Coimbra 
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 As inscrições dos clubes deverão ser concretizadas através do ficheiro convite disponível no site 

da ANNP: www.annp.pt. Estas devem ser realizadas até dia 1 de abril de 2016 e enviadas para info@annp.pt.  


