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1 - Âmbito 

O VIII Torneio Taça Cidade de Torres Novas é um torneio de natação para as categorias de absolutos (INF, JUV, JUN e SEN), 
promovido pelo Clube de Natação de Torres Novas em total concordância com o regulamento geral da Federação Portuguesa de 
Natação. 

A prova destinada a clubes convidados pelo promotor terá o apoio logístico e arbitragem da Associação de Natação do Distrito 
de Santarém. 

Data de realização : 21 de Janeiro de 2017 

Local : Piscina Municipal Fernando Cunha – Torres Novas 

Caraterísticas : Piscina aquecida de 25m, 8 pistas com cronometragem manual. 
 
2 - Programa 

A competição será disputada em jornada única distribuída por duas sessões 

 

 

 

 

 

                  Exceptuando provas no estilo de costas e estafetas, as partidas deverão ser realizadas com os nadadores das série anterior na água.  

3 – Participação 

3.1 – Por sessão os clubes poderão fazer-se representar por um máximo de dois nadadores por prova individual e uma equipa por 
estafeta. 
Nota: Não aplicável ao CNTN que poderá realizar inscrições suplementares em regime de extra prova.  

3.2 – Por sessão, cada nadador poderá participar em duas provas individuais e nas estafetas. 

3.3 – A distribuição de pistas será realizada de acordo com os tempos de inscrição. 

3.4 – Até 30 minutos antes do início de cada sessão os clubes poderão realizar um máximo de 3 substituições nas provas individuais 
desde que os substitutos constem da lista de inscrições, devendo no mesmo prazo, proceder à entrega da constituição das 
respetivas estafetas. 

 

1ª Sessão  2ª Sessão 

07:45 às 09:00  -  Aquecimento  14:00 às 15:15  -  Aquecimento 

09:15  –  Início da competição  15:30  -  Início da competição 

         

Prova Distância Estilo Género  Prova Distância Estilo Género 

1 200 Bruços Mas  16 200 Bruços Fem 

2 100 Costas Fem  17 100 Costas Mas 

3 50 Mariposa Mas  18 50 Mariposa Fem 

4 200 Livres Fem  19 200 Livres Mas 

5 100 Bruços Mas  20 100 Bruços Fem 

6 50 Costas Fem  21 50 Costas Mas 

7 100 Estilos Mas  22 100 Estilos Fem 

Entrega de prémios  Entrega de prémios 

8 200 Mariposa Fem  23 200 Mariposa Mas 

9 100 Livres Mas  24 100 Livres Fem 

10 50 Bruços Fem  25 50 Bruços Mas 

11 200 Costas Mas  26 200 Costas Fem 

12 100 Mariposa Fem  27 100 Mariposa Mas 

13 50 Livres Mas  28 50 Livres Fem 

Entrega de prémios  Entrega de prémios 

14 4x100 Livres Fem  29 4x100 Livres Mas 

15 4x100 Estilos Mas  30 4x100 Estilos Fem 
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4 – Confirmações 

A confirmação da participação deverá ser realizada até ao dia 6 de janeiro 2017 para cntn@cntn.pt ou outro dos contatos abaixo 
indicados.  

Serão admitidas por ordem de confirmação os primeiros 15 clubes convidados que o manifestarem sendo o CNTN o último 
participante. 

5 – Inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas até às 24:00 do dia 13 de Janeiro 2017 para cntn@cntn.pt ou ands@ands.pt , utilizando para 
o efeito o ficheiro convite a distribuir pela ANDS. 

6 – Classificações 

Para a classificação por equipas contribuirá a melhor classificação de cada representação em cada uma das provas individuais e a 
classificação das provas de estafetas. 

Correspondendo “N” ao número de equipas presentes na prova e “x” a melhor classificação obtida por representação em cada 
prova, a classificação final resultará do somatório da fórmula N+1 para o 1º classificado e N-x para os seguintes. 

Se no final da competição se verificar uma situação de empate pontual entre as equipas, funcionará como fator de desempate o 
número de primeiros lugares obtidos por cada uma durante a prova. 

Se tal se verificar insuficiente recorrer-se-á então ao número de segundos lugares obtidos e assim sucessivamente até se verificar 
o desempate. 

Em caso de desclassificação, falta ou desistência serão atribuídos 0 pontos. 

7 - Prémios 

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada prova. 

Será atribuído um troféu aos três atletas masculinos e femininos que realizem as melhores pontuações FINA do torneio. 

Serão atribuídos troféus a todos os clubes participantes. 

8 – Omissos 

Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri de apelo composto por um elemento do clube organizador, pelo 
delegado da ANDS à prova e pelo Juiz árbitro, observando os regulamentos da FPN e não havendo lugar a recurso. 

9 – Informações 

9.1 – Contactos 
CNTN – Clube de Natação de Torres Novas 
Email – cntn@cntn.pt  
 
Rui Manuel Simões 
Telemóvel - 917742775 
Email - rui-simoes@sapo.pt 
 
Pascoal Mendes 
Telemóvel – 916 083 876 
Email - anapasca@gmail.com 

 
9.2 – Localização 
Piscinas Municipais Fernando Cunha – Torres Novas 
Coordenadas GPS – N39.481053, W8.538743 
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