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ENCONTRO ANUAL ANTIGOS NADADORES 

- LUÍS EDMIRO SILVA  

MASTERS SPRINT  
 

 

COMPLEXO DE PISCINAS “PAULO CAMACHO” 
PISCINA DE 25 METROS 

8 PISTAS 
 

 

 
 

REGULAMENTO 
 

Sábado, 14 de Maio de 2022 
 

 

1.  ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 A competição é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação de Natação 

da Madeira, de acordo com o regulamento da FINA e da Federação Portuguesa de 

Natação. 
 

 DATA AQUECIMENTO COMPETIÇÃO 

 

SÁBADO DE 
TARDE 

Sessão Única 14-MAIO-2022 15h30 – 16h15 16h30 – 17h30 

 
2.  PARTICIPAÇÃO 

2.1 A competição será realizada em apenas uma jornada, sessão única; 

2.2 A competição terá início às 16h30, com aquecimento das 15h30 às 16h15 (45 min.); 

2.3 Podem participar nadadores devidamente filiados na época 2021/2022 pela Federação 

Portuguesa de Natação na modalidade de Masters. Serão aceites inscrições de participantes 

não federados no evento, mais de 25 anos. A sua inscrição está pendente da entrega do termo 

de responsabilidade e participam de igual forma com os nadadores federados (mesmas 

categorias e classificação) mas os tempos realizados não serão homologados após o evento; 

2.4 Cada nadador poderá estar inscrito no máximo de quatro (4) provas: 

 

- 2 ESTAFETAS (2x25 metros e 4x25 metros estilos) 

- 1 MASTERS SPRINT – 3x50 metros livres (eliminatória + semifinal + final) 

- 200 METROS LIVRES 

 

2.5 A prova será disputada pelo sistema de séries de acordo com os tempos de inscrição; 
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2.6 MASTERS SPRINT 

2.6.1 A final será feita com quatro (4) nadadores; 

2.6.2 O número de elementos a serem eliminados na eliminatória e na semifinal será 

definido na saída da startlist e confirmado na reunião de delegados, pendente do 

número de nadadores inscritos em cada prova (masculinos e femininos); 

2.6.3 Na última série será definido o vencedor do Masters Sprint, tal com o segundo e 

terceiro classificado, por sexo; 

2.6.4 Se o número de nadadores inscritos for quatro (4) ou inferior, será realizada final 

direta, definido logo a classificação correspondente; 

2.6.5 Cada eliminatória terá um intervalo de 10 minutos, sensivelmente. 

 

2.7 ESTAFETAS 2X25 LIVRES (masculinos, femininos e mistos) 

2.7.1 As equipas podem ser mistas, constituída por um elemento do sexo masculino (1x) e 

um elemento do sexo feminino (1x) - ordem é arbitrária, masculinas (2x) ou femininas 

(2x). Haverá classificação e prémio para todas (3) as opções. Absoluto. 

 

2.8 ESTAFETA 4x25 ESTILOS (masculinos, femininos e mistos) 

2.8.1 As equipas podem ser mistas, constituída por dois elementos do sexo masculino (2x) e 

dois elementos do sexo feminino (2x) - ordem é arbitrária, somente masculinas (4x) ou 

somente femininas (4x). Haverá classificação e prémio para três as opções. Absoluto; 

2.8.2 Serão aceites inscrições de estafetas que não estejam de acordo com o ponto anterior 

(2.8.1) na condição de <extracompetição>. Por exemplo, estafetas maioritariamente 

compostas por elementos do sexo masculino (3x1) e/ou estafetas maioritariamente 

compostas por elementos do sexo feminino (3x1). 

 

2.9 Não há limitações relativamente aos números de nadadores inscritos para as provas de 

estafeta, desde que respeitem o regulamento. Todos os nadadores que compõem as estafetas 

terão de constar no respetivo “ficheiro convite”, mesmo quando não participam em provas 

individuais durante o evento; 

2.10 A composição das equipas de estafetas deverá ser entregue na mesa do júri até 30 

minutos antes do início da sessão; 

2.11 Com o intuito de tornar as series mais competitivas e rápidas, todos os participantes 

devem de apresentar tempos de inscrição, mesmo que seja não tempos oficiais. Em caso de 

dúvida, os tempos dos nadadores federados podem ser consultados no site da swimrakings 

em: www.swimrankings.net | ATLETAS. 
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3.  INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições têm de dar entrada até às 18h00 do dia 11 de maio, quarta-feira; 

3.2 As inscrições deverão ser enviadas para os seguintes endereços: 

<natacao@clubenavaldofunchal.com> com CC de <pedroluis@clubenavaldofunchal.com>, 

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

3.3 As inscrições são efetuadas a partir do “ficheiro convite” e validadas se colocadas na 

plataforma do desporto da Direção Regional de Desporto. A não colocação dos nadadores 

neste sistema informático aquando da data-limite de inscrições implica a sua exclusão da 

competição. 

 

4.  CLASSIFICAÇÃO 

4.1 As classificações serão por prova, classificação geral (absoluto) e sexo; 

4.2 Nas provas de estafetas, será apenas por classificação geral (absoluto) e sexo. 

 

5.  PRÉMIOS 

5.1 A entrega de prémios será feita junto ao polivalente. Haverá uma zona de convívio; 

5.2 Serão também concebidos prémios de classificação ao primeiro, segundo e terceiro 

classificado da seguinte forma: 
 

5.2.1 MASTER SPRINT 

1.º Classificado Absoluto e vencedor da Final, por sexo; 

2.º Classificado Absoluto, por sexo; 

3.º Classificado Absoluto, por sexo. 
 

5.2.2  ESTAFETA - 2X25M LIVRES 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Masculina; 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Feminina; 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Mista (1x1). 
 

5.2.3  ESTAFETA - 4X25M ESTILOS 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Masculina; 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Feminina; 

1.º, 2.º e 3.º Classificado Absoluto da Estafeta Mista (2x2). 
 

5.2.4  200M LIVRES 

1.º Classificado Absoluto, por sexo; 

2.º Classificado Absoluto, por sexo; 

3.º Classificado Absoluto, por sexo. 

mailto:natacao@clubenavaldofunchal.com
mailto:pedroluis@clubenavaldofunchal.com
mailto:vitorpereira@anatacaodamadeira.pt
mailto:geral@anatacaodamadeira.pt
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6.  PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ARBITRAGEM 

7.1  A arbitragem será da responsabilidade do concelho regional de arbitragem da 

Associação de Natação da Madeira; 

7.2 A cronometragem será MANUAL. 

 

8.  CASOS OMISSOS 

8.1  Todos os casos omissos no regulamento serão resolvidos pela organização da prova, 

Clube Naval do Funchal e Associação de Natação da Madeira. 

 

 

 

 

 

© ANMAD – Associação de Natação da Madeira, Abril 2022 

SESSÃO ÚNICA / 16h30 

AQUECIMENTO DAS 15:30 - 16h15 (45 minutos) 

PROVA 1 ESTAFETA 2x25m Livres 

Intervalo 5’ 

PROVA 2 MAS. 50m Livres Eliminatória 

PROVA 3 FEM. 50m Livres Eliminatória 

PROVA 4 MAS. 50m Livres Semifinal 

PROVA 5 FEM. 50m Livres Semifinal 

PROVA 6 MAS. 50m Livres Final 

PROVA 7 FEM. 50m Livres Final 

Intervalo 5’ 

PROVA 8 MISTO 200m Livres 

Intervalo 5’ 

PROVA 9 ESTAFETA 4x25m Estilos 

MASTER 

SPRINT 

 

10 Minutos 

10 Minutos 


