ANARA
Associação de Natação da Região Açores

COMUNICADO
N.º 05/2009

Data: 2009-03-04

Festival Regional de Clubes - Cadetes
Alteração de data
Considerando o pedido efectuado por alguns clubes para a alteração da data da
realização do Festival Regional de Clubes - Cadetes;
Considerando que, em reunião realizada com os técnicos delegados dos clubes,
por ocasião do Campeonato Regional de Categorias, todos os técnicos
concordaram com a proposta;
Considerando, após consulta ao INATEL, que a piscina está disponível para a
data e hora solicitados;
A Direcção da Associação de Natação da Região Açores, em reunião hoje
efectuada, deliberou alterar a data da realização do Festival Regional de Clubes Cadetes.
Assim, informa-se que o Festival Regional de Clubes – Cadetes, se realizará
nos dias 28 e 29 do corrente mês de Março, em Angra do Heroísmo, com o
mesmo regulamento e horário.
Anexa-se o regulamento da prova.

Péricles Ortins,
Presidente da ANARA
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ANARA
Associação de Natação da Região Açores

FESTIVAL REGIONAL DE CLUBES - CADETES
1 – LOCAL - Complexo de piscinas do INATEL (25mx6pistas) - Angra do Heroísmo
2 - DATA – 28 e 29 de Março de 2009
3 - HORÁRIO
DATA

AQUECIMENTO

INÍCIO DAS

1ª

28-Mar-2009

15h00

16h00

2ª

29-Mar-2009

9h30

10h15

4 – PARTICIPAÇÃO
Podem participar todos os atletas federados do sexo Feminino e Masculino, dos
clubes filiados nesta Associação, apenas das categorias de Cadetes A e B, e que
tenham participado em pelo menos três torneios/festivais na corrente época.
Cada nadador só poderá ser inscrito no máximo em 4 (quatro) provas individuais e 2
(duas) estafetas do Festival, no máximo 2 (duas) provas individuais por jornada
Para a pontuação do clube só pontua o melhor nadador por cada clube nas provas
individuais e uma estafeta por cada clube.
Cada Clube pode participar com 1 (um) ou mais nadadores por prova, e 1 (uma) ou
mais equipas de estafetas podendo estas serem mistas. É obrigatória a participação
do clube em todas as provas.
Cada clube poderá inscrever mais do que uma estafeta, sendo contudo a sua
distribuição por séries limitada a uma por clube, independentemente do tempo de
inscrição. Poderão eventualmente concorrer na mesma série, caso o número de equipas
concorrentes não exceda o número de pistas da piscina. Neste caso as segundas
equipas, que não pontuam, ocuparão as pistas livres mais laterais, independentemente
do tempo de inscrição.
5 - INSCRIÇÕES
O ficheiro com a inscrição dos nadadores deverá ser recebido no e-mail da ANARA
anaranatacao@oniduo.pt, até às 20 horas do dia18 de Março de 2009.
A inscrição das equipas de estafetas deverá também ser efectuada em simultâneo
com as inscrições dos restantes atletas. Contudo, a constituição das equipas deverá ser
confirmada 30 minutos antes de cada Jornada. Caso não seja, considerar-se-á que não
existem alterações.
6 - DIVERSOS
Os atletas concorrentes ao Festival em disputa, serão agrupados por séries de
acordo com o tempo de inscrição dos seus nadadores. No caso de não apresentação do
tempo de inscrição, o Clube será colocado na primeira série, se existir mais do que um
Clube nestas condições, a ordenação das séries será efectuada por idades.
Só serão permitidas três alterações por clube, desde que comunicadas à
organização na reunião técnica a efectuar antes das jornadas.
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7 - CLASSIFICAÇÕES
Os Clubes concorrentes ao Festival serão ordenados pelo somatório dos pontos
obtidos em cada prova pelo seu melhor nadador e pela equipa de estafetas, indicada pelo
clube. Funcionará, como factor de desempate, o número de 1.os lugares obtidos por cada
Clube nas provas do Festival.
Se tal se revelar insuficiente, recorrer-se-á aos 2 os, 3 os e assim sucessivamente
até se conseguir o desempate. Se ainda subsistir o empate, recorrer-se-á ao melhor
tempo, segundo a Tabela da FINA 2006, obtido por cada Clube nas provas do Festival.
Os pontos atribuídos aos Clubes em cada prova, serão em função da classificação
obtida pelo seu nadador/a ou equipa de estafeta, de acordo com o seguinte critério:

•
•
•
•

1.º lugar

6 pontos

2.º lugar

5 pontos

3.º lugar

4 pontos

4.º lugar

3 pontos

5.º lugar

2 pontos

6.º lugar

1 ponto

Desclassificado - 0 pontos
Desistência - 0 pontos
Falta – 0 pontos
Na prova de estafetas a classificação será multiplicada por 2.

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 o
número de pontos assim obtidos, dividido pelo número de nadadores envolvidos.
8 - PRÉMIOS
Serão entregues medalhas de participação para todos os atletas participantes e um troféu
a cada clube.
10 – PROGRAMA DE PROVAS

1ª Jornada

2ª Jornada

1

100 costas

misto

5

100 bruços

misto

2

100 mariposa

misto

6

100 livres

misto

3

200 estilos

misto

7

400 livres

misto

Intervalo 10”
4

4x100 estilos

Intervalo 10”
misto
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8

4x100 livres

misto
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