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 COMUNICADO 

N.º 09/2020 Data: 2020-12-07 
 
 

Apoio para o Torneio Zonal de Juvenis 
 

1. Face à situação de pandemia existente atualmente, a Federação Portuguesa de 

Natação autorizou que os nadadores das Associações insulares (ANM e ANARA) 

possam disputar o Torneio Zonal de Juvenis na sua associação sendo a classificação 

ponderada no cômputo de todos as séries. 

2. Foram ouvidos os clubes interessados, tendo os mesmos concordado em realizar o 

Torneio nos Açores. 

3. A ANARA submeteu igualmente o assunto à consideração da Direção Regional do 

Desporto, tendo havido parecer favorável desta entidade para que as provas se 

realizem nos Açores. 

4. Neste contexto, a ANARA decidiu organizar o Torneio Zonal de Juvenis na piscina do 

Complexo Desportivo Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, nos próximos dias 12 e 13 

de dezembro. 

5. Podem ser inscritos na prova os nadadores que tenham acesso por ranking regional à 

participação no torneio zonal de juvenis, bem como os nadadores infantis, juvenis, 

juniores e seniores que tenham obtido mínimos de acesso nas épocas de 2019/2020 

e/ou na presente época ao zonais e/ou nacionais da respetiva categoria. 

6. Por deliberação da Direção da ANARA, foi decidido atribuir uma comparticipação 

financeira aos Clubes que se deslocarem para participar no Torneio Zonal de Juvenis, 

de acordo com os respetivos regulamentos e com os seguintes critérios: 

a. Os valores das comparticipações por cada elemento são: 

1) Por atleta, técnico, ou delegado: 220€ (Ponta Delgada - Terceira ou Horta – 

Terceira). 

2) A Comparticipação para técnico ou delegado será no máximo de um por 

clube, estando ambos devidamente filiados.  
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7. Os clubes terão de entregar o relatório de deslocação, no prazo de 8 dias após a 

realização da mesma, para a instrução do processo a apresentar à Direção Regional 

do Desporto. 

 

Pela ANARA 

 

 
 José Domingos Dias Vaz, 
 Presidente da Direção  
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