
 

 

                 

Madeira Island International Swim Marathon IV 

 
 
 
1. ORGANIZAÇÃO  
• Clube Naval do Funchal  
• Associação de Natação da Madeira 
 
 
 
2. APOIOS  
• Câmara Municipal do Funchal 
• Câmara Municipal da Ribeira Brava 
• Câmara Municipal de Câmara de Lobos 
• Federação Portuguesa de Natação 
• Capitania do Porto do Funchal   
 
 
 
 3. DATA / LOCAL / PROGRAMA  
Data: Sábado – 28 de Outubro de 2017 
Local: Clube Naval do Funchal, Quinta Calaça, Funchal  
Coordenadas GPS: 32º 30,2154 N 16º 47,7746 
 
 
 
Prova – 10000 metros 
Horário do Secretariado: das 08:15h às 09:00h  
Briefing Final da prova: 09:15h  
Partida da Prova: 09:30h 
Entrega de prémios: 13h00 
 
 
 
Prova – 1500 metros 
Horário do Secretariado: das 10:30h às 11:30h  
Briefing Final da prova: 11:45h  
Partida da Prova: 12:00h 
Entrega de Prémios: 13h30 



 

 

 
 
4. PROVAS E ESCALÕES ETÁRIOS  
 
Prova: 1500 metros – Masters e Populares 
 
Grupos etários para a prova de 1500 metros:  
Para efeitos de premiação, os participantes serão agrupados nos seguintes 
grupos etários: 
 

GRUPOS 
IDADE DATA DE NASCIMENTO 

MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

Juvenil 15 – 16 14 – 15 2002 – 2003 2003 – 2004 

Júnior 17 – 18 16 – 17 2000 – 2001 2001 – 2002 

Sénior 19 – 24 18 – 24 1999 – 1993 2000 – 1993 

Master 1 (A, B, C) 25 – 39 1992 – 1978 

Master 2 (D, E, F) 40 – 54 1977 – 1963 

Master 3 (G and older) 55 e mais velhos 1962 e mais velhos 

 
 
Prova: 10000 metros – Prova oficial 
 
Grupos etários para a prova de 10000 metros: 
Os participantes serão agrupados nos seguintes grupos etários: 
 

 Male Female 

Junior 2000/2001 2001/2002 

Senior 1999 + older 2000 + older 

 
                                          
5. PARTICIPAÇÃO  
Têm direito a participar nadadores populares e Masters, masculinos e 
femininos possuidores de licença FPN de Águas Abertas para a prova de 
1500m, das categorias acima mencionadas. 
Têm direito a participar nadadores masculinos e femininos filiados em 
federações FINA. 
 
 



 

 

 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Ao inscrever-se em qualquer uma das provas deste evento, o participante 
assume e aceita que:  
a) Se preparou adequadamente e que possui a robustez física necessária à 
conclusão da prova, participando por sua conta e risco neste evento.  
b) Na eventualidade de não cumprir o tempo limite estabelecido para a prova, a 
equipa de arbitragem poderá recolhe-lo da água.  
c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, como 
tempestades, más condições do mar, ou outras situações que manifestamente 
possam colocar em perigo a integridade física dos participantes, não havendo 
lugar à restituição da taxa de inscrição.  
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento. Sendo essas imagens 
passíveis de serem utilizadas pelo Clube Naval do Funchal dou pelos seus 
parceiros no Evento para fins promocionais.  
e) É conhecedor do presente Regulamento e das condições de participação no 
evento.  
f) A sua inscrição apenas será validada após a entrega do Termo de 
Responsabilidade.  
g) Se o nadador for menor, o Termo de responsabilidade terá de ser assinado 
pelo detentor da responsabilidade parental.  
 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS  
a) A segurança e apoio ao longo da prova serão da responsabilidade da 
Organização e assegurada por diversas embarcações.  
b) Para além dos barcos de apoio referidos no ponto anterior a Organização 
colocará ao serviço dos participantes os seguintes meios: uma ambulância; um 
médico; um barco de apoio equipado com serviço de primeiros socorros e 
paramédicos. 
c) A organização não se responsabilizará por acidentes ou danos que os 
participantes sofram ou venham a sofrer no decorrer da prova. De igual modo, 
a organização não se responsabilizará por danos ou acidentes que os 
participantes venham a causar no decorrer da prova, decorrentes de má 
conduta desportiva ou desrespeito pelas regras em vigor.  
d) A organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de 
recolher, durante o percurso, todos os indivíduos que não apresentem 
condições técnicas e físicas para terminar a prova em segurança ou que ainda 
se encontrem em prova depois de já ter sido ultrapassado o tempo limite 
previsto.  
Os nadadores serão marcados com   respetivo número nas costas e ombros.  



 

 

f) É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão, 
caso a organização o exija. 
 
 
 
 
8. INSCRIÇÕES  
 
 
As inscrições poderão ser feitas on-line ou realizadas em impresso próprio 
fornecido pela Organização (em anexo a este Regulamento).  
Os atletas federados terão de enviar um ficheiro convite para o Clube Naval do 
Funchal por e-mail, ou entregar na Secretaria do Complexo Desportivo da 
Nazaré, até ao dia 16 de Outubro de 2017, pelas 18:00h 
 
Contato: 
Clube Naval do Funchal 
Morada: Rua Estados Unidos da América 
9000-090 Funchal 
Telefone: (+351) 291701770 
Telemóvel: (+351) 965706186 
E-mail: madeiraswim@clubenavaldofunchal.com 
  
 
 
 
Taxas de inscrição:  
A taxa de inscrição é de 5€.  
O pagamento pode ser feito por transferência bancária enviando o 
comprovativo de pagamento para o email da organização. 
NIB: 0010 0000 45252650001 21 
IBAN: PT50 0010 0000 4525 2650 0012 1 
 
9. CLASSIFICAÇÕES  
Em todas as provas a classificação individual far-se-á por género e grupo 
etário.  
 
 
10. TEMPO LIMITE 
 
Prova de 10000 metros: 
Para que o nadador obtenha um lugar em qualquer uma das classificações, 
terá que completar a prova de 10000m dentro do tempo limite de 45 min após o 
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primeiro Classificado do seu escalão ou 3 horas. Após este tempo a 
organização poderá retirar os nadadores da água. 
 
 
Prova de 1500 metros: 
Para que o nadador obtenha um lugar em qualquer uma das classificações, 
terá que completar a prova de 1500 dentro do tempo limite de 45 minutos. Após 
este tempo a organização poderá retirar os nadadores da água. 
 
 
10. PRÉMIOS  
Os três primeiros classificados absolutos de cada género irão receber 
medalhas. 
 
 
11. PERCURSOS 
 

  
Cada volta tem 1250 metros. 

 
11. ARBITRAGEM 
A arbitragem das provas de 1500 metros e 10000 metros é da responsabilidade 
do Conselho de Arbitragem da Associação de Natação da Madeira 
 
11. CASOS OMISSOS 



 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização de 
acordo com o regulamento de águas abertas e geral da Federação Portuguesa 
de Natação. 
 


