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 CIRCUITO DE ÁGUAS ABERTAS DOS AÇORES 2014   
 

REGULAMENTO GERAL  
 
 
 

1. O 1º CIRCUITO DE ÁGUAS ABERTAS DA ANARA - Associação de Natação da Região Açores é 

composto por 3 provas a realizar nas datas, locais e distancias abaixo mencionados. 

 

a. Prova de Natação das Sanjoaninas – Angra do Heroísmo – 24 de junho de 2014 – 1500m.  

b. Prova de Natação da Semana do Mar – Horta – 2 de agosto de 2014 – 1500m. 

c. Prova de Águas Abertas de Ponta Delgada – em 14 setembro de 2014 – 1500m. 

Estas provas terão, ainda no seu programa e extra circuito, um percurso de promoção mais 

curto com cerca de 500 metros. 

 
2. Cada prova terá o seu regulamento específico aprovado pela ANARA será organizada pela ANARA 

por si só ou em parceria com outras entidades. 

3. A participação no circuito é aberta a nadadores filiados e não filiados na FPN, sendo a 

classificação individual, absoluta e separada por género. 

4. Ao participar em duas provas que compõem o circuito, os nadadores participam 

automaticamente no 1º Circuito de Águas abertas da ANARA - Associação de Natação da Região 

Açores. 

5. Para a classificação do Circuito, serão pontuados os primeiros 15 lugares de cada prova, sendo 

utilizada a fórmula N+1 para o 1º classificado; 

N-1 para o 2º classificado e N-2 para o 3º classificado e assim sucessivamente até ao 15º lugar 
em que N é igual a 15. 

6. São vencedores do circuito, o nadador e a nadadora que obtenham a maior pontuação absoluta 

no total das três provas nadadas (duas obrigatoriamente). Em caso de empate, o desempate 

será feito pela melhor classificação obtida, ou se isso ainda não for suficiente vencerá o nadador 

mais velho.  

7. Serão atribuídos troféus aos 3 melhores classificados de cada género. Os prémios serão 

entregues em cerimónia a realizar no final da última prova do circuito. 

8. O 1º classificado do circuito, em cada género terá ainda direito a uma comparticipação financeira 

de uma viagem ao continente ou à Madeira, de modo a participar numa prova de águas abertas. 

 
 

  
 


