ANARA
Associação de Natação da Região Açores

COMUNICADO
N.º 13/2011

Data: 2011-07-18

Tentativa de Recorde

Informam-se os clubes que, na sequência de um pedido do CAFBPD – Clube de
Actividade Física Bombeiros de Ponta Delgada e do CNPD – Clube Naval de Ponta
Delgada, e do deferimento do mesmo por esta Associação, vai ser realizada uma
tentativa de recorde no próximo dia 23 de Julho, na piscina do Complexo Desportivo
das Laranjeiras na Cidade de Ponta Delgada, com início pelas 10H00.
As provas são as que abaixo se indicam, e realizar-se-ão pela seguinte ordem:
1ª
3ª
5ª

Mas. 400 m livres
Mas. 100 m livres
Fem. 200 m livres

2ª
4ª

Fem. 200 m bruços
Mas. 200 m livres

A direcção da ANARA, decidiu adaptar à realidade regional, o ponto 3 do artigo 151.º do
Regulamento Geral da FPN, permitindo que participem apenas os atletas que na época
em curso tenham obtido o tempo mínimo de acesso ao campeonato regional de
absolutos.
De acordo com a regra geral da FPN, cada atleta apenas poderá participar em duas
provas, atendendo a que a tentativa de recorde será realizada em apenas um momento.
Para esta tentativa de recorde, o Conselho de Arbitragem nomeará os respectivos juízes.
A inscrição numa tentativa de recorde é gratuita e poderá ser feita até 24 horas antes da
data fixada para a sua realização.
As despesas de organização de uma tentativa de recorde são da conta do Clube
Desportivo que a tiver requerido.
Assim, informa-se que as inscrições devem ser recebidas no e-mail da ANARA, até às
18H00 horas do dia 22 de Julho de 2011, e efectuadas como é habitual para qualquer
prova, no ficheiro do programa de provas, que será enviado para os clubes.
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