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1. Campeonato Regional de Categorias  
 

Considerando que o horário de Inverno da SATA limita as opções de deslocação e 
de capacidade de lugares para a ilha do Faial para a realização de eventos desta 
natureza; 

Considerando que, para alguns clubes, tal deslocação implicaria despesas 
acrescidas de alojamento e alimentação, que não podem ser comparticipados por 
esta Associação, implicando a desistência de alguns atletas pelo facto dos pais não 
autorizarem a falta às aulas; 

Considerando também algumas dificulddes logísticas relativas à arbitragem quanto à 
deslocação, bem como no teste do equipamento da piscina; 

Considerando o atraso na homologação da piscina, ao qual a Associação é alheia; 

Considerando que face às alternativas existentes, cancelamento, adiamento e 
alteração de local, esta última é a menos penalizadora em termos desportivos; 

 

A Direcção da Associação de Natação da Região Açores, após auscultação dos 
clubes seus associados com actividade, através dos técnicos responsáveis, 
deliberou alterar o local da realização do Campeonato Regional de Categorias, que 
passa da Horta para Ponta Delgada. 

Assim, informa-se os clubes que o Campeonato Regional de Categorias se realizará 
na piscina do Complexo Desportivo das Laranjeiras , na mesma data, dias 14 e 
15 de Fevereiro de 2009, com o mesmo horário e com o mesmo regulamento, 
alterando-se apenas o local. 
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2. Campeonato Regional de Categorias  

 

Considerando a alteração de local do Campeonato Regional de Categorias; 

Considerando que esta Associação tem tentado manter uma distribuição das provas 
regionais pelos três pólos com actividade; 

Informa-se também que o Campeonato Regional de Absolutos se realizará na 
cidade da Horta, na piscina da Escola Secundária Dr. Manuel de Arriaga, mantendo-
se na mesma data, dias 4 e 5 de Julho de 2009, com o mesmo horário e com o 
mesmo regulamento. 
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