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N.º 09/2012 Data: 2012-04-10 
 
 

Critérios para Jovem Talento Regional 

 

Para efeitos de eventuais candidaturas, comunicam-se os critérios para Jovem 

Talento Regional – Modalidade de Natação, aprovados em reunião do Conselho Açoriano 

para a Alta Competição (CADAR), que teve lugar em 08mar12, na Direção Regional do 

Desporto. 

Serão considerados Jovem Talento Regional os atletas que satisfaçam os 

seguintes requisitos: 

IDADE MÍNIMA DE ACESSO – 12 anos para o sexo feminino e 13 anos para o sexo 

masculino. 

TEMPO DE PERMANÊNCIA - 1 ano 

 

CRITÉRIOS: 

 

Cumprir pelo menos um dos seguintes critérios: 

 Representar a Seleção Nacional em provas que constem do Plano de Alto 

Rendimento, como por exemplo Multinations Youth Meet, Multinations Júnior Meet ou 

Meetings; 

– Alcançar pelo menos um mínimo de jovem talento das seguintes tabelas: 
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Estas marcas deverão obrigatoriamente ser obtidas com condições de 

homologação pela Federação Portuguesa de Natação. 

As marcas poderão ser obtidas desde o ano em que se completem 12 anos para 

o sexo feminino e 13 anos para o sexo masculino até ao final do mês em que se 

completem 17 anos para o sexo feminino e 18 anos para o sexo masculino. 

Os apoios são concedidos desde o ano em que se completem 12 anos para o 

sexo feminino e 13 anos para o sexo masculino até ao final do mês em que se 

completem 18 anos para o sexo feminino e 19 anos para o sexo masculino. 

 

 

 

Pela ANARA 

 

 

Alberto Mota Borges, 

Presidente da Direcção 


