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N.º 11/2014

Data: 2014-06-11

NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS
A ANARA no seu plano de atividades para 2014 inscreveu como um dos
seus objetivos gerais a promoção da modalidade de águas abertas na Região.
Neste plano, a ANARA delineou realizar provas nas 3 ilhas com atividade
filiada em natação pura, Terceira, Faial e São Miguel, dando seguimento a
alguma tradição de fazer provas de natação no mar.
Neste sentido vai ser realizado o 1º Circuito Regional de Águas Abertas
dos Açores, o qual terá as seguintes provas:


Sanjoaninas 2014 - 24 de junho de 2014, pelas 16:00 horas;



Semana do Mar 2014 - 2 de agosto de 2014, pelas 16:00 horas;



Ponta Delgada - 17 em setembro de 2014, pelas 16:00 horas.
Este circuito terá um regulamento geral e cada uma das provas terá um

regulamento específico, os quais serão publicados no site da ANARA.
Decorrente ainda destes objetivos e de modo a incentivar a implantação e
crescimento desta modalidade a ANARA decidiu apoiar a deslocação de
nadadores federados em natação pura, de outras ilhas, que não a do local onde
se realiza a prova, de modo a dar destaque e qualidade às referidas provas.
Obedecendo sempre a critérios rigorosos e objetivos, nomeadamente a
seleção pelo ranking de tempos nas provas longas de piscina curta (1500m livres
masculinos e 800m livres femininos, conforme anexo), a ANARA seleciona e
apoia a deslocação até ao máximo de dois dos melhores classificados de cada
género no referido ranking.
Em caso de recusa ou indisponibilidade dos mesmos para participar na prova em
causa, estes serão substituídos pelo nadador classificados nos lugares seguintes.
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Além destas provas, a ANARA poderá ainda apoiar ou organizar em
pareceria com outras entidades novas provas que venham a surgir.

Anexo: Ranking de 1500m livres masculinos e 800m livres femininos.

Pela ANARA

Alberto Mota Borges,
Presidente da Direção
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