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TORNEIO SUPER SPRINT  

 
 

COMPLEXO DE PISCINAS DA NAZARÉ  
PISCINA DE 25 METROS 

8 PISTAS 
 

 

 
 

REGULAMENTO 
 

Funchal, 30 de março 2019 
 
 

1.  ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 Clube Naval do Funchal em colaboração com a Associação de Natação da Madeira. 

 

SESSÃO ÚNICA - 16h00 

AQUECIMENTO: 14h30 às 15h45 

PROVA 

1 FEM. Gr.1 

50 LIVRES 

2 MAS. Gr.1 

3 FEM. Gr.2 

4 MAS. Gr.2 

5 FEM. Gr.3 

6 MAS. Gr.3 

 

2.  PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar nadadores devidamente filiados na época 2018/2019 pela Federação 

Portuguesa de Natação, na especialidade de natação adaptada e natação pura, pertencentes às 

categorias de masters (+25 anos). Complementarmente, poderão participação nadadores 

pertencentes ao projeto Portugal a Nadar, deste que correspondam às categorias pretendidas; 

2.2 Cada nadador só poderá ser inscrito na prova de 50 metros livres; 
 

2.3 Para efeitos de classificação e premiação, os escalões masters serão agrupados da seguinte 

forma: 
 

GRUPO 1 (Gr.1) 25 AOS 39 ANOS 

GRUPO 2 (Gr.2) 40 AOS 54 ANOS 

GRUPO 3 (Gr.3) 55 E MAIS VELHOS 
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2.4 A prova será disputada pelo sistema de séries de acordo com os tempos de inscrição. Após 

cada série serão eliminados os 2 últimos classificados, até restarem 4 nadadores. Na última 

série será definido o vencedor do SuperSprint, tal com o segundo e terceiro classificado; 

2.5 Cada nadador só poderá participar na prova correspondente ao seu grupo e sexo; 

2.6 Se o número de inscritos de um grupo for 4 ou inferior, será realizada uma final direta, 

definido logo a classificação correspondente; 

2.7 Cada ronda a eliminar terá um intervalo de 20 minutos, sensivelmente; 

2.8 Apesar dos nadadores pertencentes ao projeto “Portugal a Nadar” participarem nas mesmas 

condições que os nadadores federados, após a conclusão do evento, os seus tempos não serão 

homologados. 

 

3.  INSCRIÇÕES  

3.1 Serão definidos dois momentos de inscrição: 

 - 1º Momento: 22 de março, até às 20h00. A organização recebe, confere e informa sobre 

alguma irregularidade no processo de filiação, dando um prazo de correção (3 dias); 

 - 2º Momento: 27 de março, até às 20h00. A organização recebe, confere e informa sobre 

alguma irregularidade no processo de filiação. A ser detetado, a sua inscrição será eliminada. 

As inscrições deverão dar entrada através dos endereços: 

- <natacao@clubenavaldofunchal.com> com o conhecimento: 

- <vitorpereira@anatacaodamadeira.pt> e <geral@anatacaodamadeira.pt> 

3.2 As inscrições deverão ser efetuadas em ficheiro convite - Splash Software / Team Manager. 

3.3 Para os nadadores pertencentes ao projeto “Portugal a Nadar” não serão aceites inscrições no 

dia da competição, sendo que o seu processo de filiação (ficha PAN e pagamento) tem de dar 

entrada nos serviços da Associação de Natação da Madeira até ao dia 27 de março, 20h00. 

 

4.  PRÉMIOS 

4.1 Serão concedidos prémios aos três primeiros classificados de cada grupo e sexo; 

4.2 Classificação conjunta FPN (federados) e PAN (pertencentes ao projeto “Portugal a Nadar”); 

4.3 A entrega de medalhas será feita no Polidesportivo do Complexo Desportivo da Nazaré. 

 

5.  ARBITRAGEM 

5.1  A arbitragem será da responsabilidade do concelho regional de arbitragem da Associação de 

Natação da Madeira, sendo que a cronometragem será MANUAL. 

 

6.  CASOS OMISSOS 

6.1  Todos os casos omissos no regulamento serão resolvidos pela organização da prova. 
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