Campeonato Inter Regional de Clubes
(ANALENTEJO/ANIC/ANDS)
Analentejo / ANIC /
ANDS
2.Local
3.Data

SINES

25 x 8 pistas

23 de fevereiro de 2019

4.Programa Hor rios

5.Participa o
Podem participar todos os Clubes da ANALentejo/ ANICentro / ANDS filiados em
FPN, na categoria de Absolutos.
6.Inscri es
As inscri
s deve
er realizadas por correio eletr nico para
analentejo@sapo.pt, atrav s do ficheiro convite, at
dia 15 de fevereiro de
2019.
A indica
da constitui
das equipas de estafetas deve
er entregue no
Secretariado da Competi
t 30 minutos antes do in cio de cada jornada.
dos como tempos de inscri o, as marcas registadas entre 23 de
fevereiro de 2018 e 15 de fevereiro de 2019.
7.Regras
Cada Clube
azer-se representar por 1 nadador(a) e 1 equipa de
estafetas por prova. Cada nadador(a) pode ser inscrito(a) num m ximo de
3(tr s) provas individuais mais as estafetas.

8.Substitui es
permitidas 3(tr s) substitui
provas, desde que:

es por jornada, de nadadores inscritos nas

- Os nadadores substitutos constem da lista onom tica;
- As altera
s sejam comunicad
organiza o, por escrito, em ficha p pria
para o efeito, at 1(uma) hora antes do in cio de cada jornada.
9.Organiza odas S ries
Os Clubes ser o agrupados por s ries de acordo com o tempo de inscri
seus nadadores.

dos

No caso de n existir tempo ou do mesmo ser igual para mais do que um clube,
a atribui
de pistas se ealizada aleatoriamente pelo programa de provas.
10.Classifica es
Os Clubes se
ordenados pelo soma rio dos pontos obtidos em cada prova
pelos seus nadadores e equipas de estafetas.
Funcion
como fator de desempate o mero de 1 s lugares obtidos por cada
Clube nas provas do campeonato. Se tal se revelar insuficiente, recorrer-seaos 2 s, 3 s e assim sucessivamente, at
conseguir o desempate. Se ainda
subsistir o empate, recorrer-se- ao melhor tempo, segundo tabela FINA2018,
obtido por cada Clube nas provas do Campeonato.
O sistema de pontua
e
seguinte:
1 Classificado- N Clubes+1
2 Classificado- N Clubes- 1
3 Classificado- N Clubes- 2
e assim sucessivamente at ao ltimo classificado, que te
oDesclassificado- 0 pontos
oDesist ncia- 0 pontos

ponto.

Em caso de empate entre dois ou mais nadadores, ou entre duas ou mais
equipas de estafetas, se
tribu da a pontua
eferent
ua classifica o,
mantendo-se para os restantes o sistema de pontua o vigente.
11.Pr

ios
primeiros clubes Inter-Regionais Masculino,

