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CAMPEONATOS NACIONAIS DE INFANTIS 
 

1. LOCAL 
ANNP - Vila Nova de Famalicão (50m x 8 pistas) 
 

2. DATAS   
22 a 24 de Julho de 2022 

3. PROGRAMA - HORÁRIOS 

 
23 JUL 2022 - 09:00 

2ª JORNADA - 1ª SESSÃO 
24JUL 2022 - 09:00 

3ª JORNADA - 1ª SESSÃO 
  5 200 Costas Fem. 13 400m Livres Masc.  

  6 200 Bruços Fem. Intervalo 10’ 

  7 200 Mariposa Fem. 14 100 Costas Fem. 

  Intervalo 10’ 15 100 Bruços Fem. 

  8 200m Estilos Masc. 16 100 Mariposa Fem. 

22 JUL 2022 - 15:30 
1ª JORNADA  

23 JUL 2022 - 15:30 
2ª JORNADA - 2ª SESSÃO 

 24 JUL 2022 - 15:30 
3ª JORNADA - 2ª SESSÃO 

1 400 Livres Fem. 9 200m Estilos Fem. 17 200 Livres Masc. 

Intervalo 10’ Intervalo 10’ 18 200 Livres Fem. 

2 100 Costas Masc. 10 200 Costas Masc. 19 100 Livres Masc. 

3 100 Bruços Masc. 11 200 Bruços Masc. 20 100 Livres Fem. 

4 100 Mariposa Masc. 12 200 Mariposa Masc. Intervalo 10’ 

    21 4x100 Estilos Misto INF B 

    22 4x100 Estilos Misto INF A 

    ENTREGA DE PRÉMIOS 

 

4. PARTICIPAÇÃO 
Têm direito a participar nestes Campeonatos os nadadores que tenham cumprido pelo menos dois 

Mínimos de acesso nas distâncias e técnicas dos respetivos escalões, sendo que um dos mínimos tem 

que ser obtido na prova de 400m Livres ou na prova de 200m Estilos. 

 

Cada nadador, desde que tenha obtido pelo menos dois mínimos de acesso nas condições acima 

indicadas, participa obrigatoriamente nas quatro provas do programa (uma prova de 100m, sendo que 

esta deverá ser diferente da técnica da prova de 200m; uma prova de 200m, sendo que esta deverá ser 

diferente da técnica da prova de 100m; 400m Livres; 200m Estilos), sendo também obrigatória a 

participação em duas provas nas quais obteve Mínimo de acesso. 

 

Relativamente às provas de estafeta, têm direito a participar os clubes que tenham cumprido o mínimo 

de acesso na respetiva prova de cada escalão. Cada clube apenas poderá participar com uma equipa por 

escalão. Para efeitos de obtenção como mínimo de acesso, pode ser considerado o somatório dos 

tempos individuais de cada elemento da equipa de estafetas. 
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Os nadadores Infantis deverão utilizar fatos de banho compatíveis com o modelo das figuras 1 e 2 

apresentados no anexo 7. 

5. INSCRIÇÕES  
As inscrições devem ser realizadas por correio eletrónico para inscricoes@fpnatacao.pt, através do 

ficheiro convite respetivo que poderá ser descarregado a partir da página www.fpnatacao.pt,, ou 

efetuar as inscrições através da plataforma de inscrições online em www.swimrankings.net/manager/, 

até ao dia 12 de julho de 2022, sendo considerados os tempos efetuados entre o dia 1 de janeiro de 

2021 e o dia 10 de julho de 2022. 

Aquando da inscrição nas provas individuais, cada nadador terá que ser inscrito obrigatoriamente em 

quatro (4) provas, respeitando os seguintes pressupostos:  

• Uma (1) prova de 200m (200m Mariposa, 200m Costas, 200m Bruços, 200m Livres; sendo que esta 
deverá ser diferente da técnica da prova de 100m); 

• Uma (1) prova de 100m (100m Mariposa, 100m Costas, 100m Bruços, 100m Livres; sendo que esta 
deverá ser diferente da técnica da prova de 200m); 

• Prova de 400m Livres; 

• Prova de 200m Estilos. 

É obrigatória a participação em duas provas nas quais obteve Mínimo de acesso. 

Nota: Poderá haver a necessidade um limite de cotas de participantes. 

6. ORGANIZAÇÃO DAS SÉRIES 
Os nadadores serão agrupados por séries, segundo os tempos de inscrição. Caso haja mais do que um 

nadador/clube com o mesmo tempo de inscrição, a atribuição de pistas será realizada aleatoriamente 

pelo programa de provas. 

7. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
 

A classificação final individual é atribuída em função do somatório da pontuação Rudolph (tabela 

Rudolph mais recente, em vigor à data da competição) nas provas selecionadas por cada nadador, por 

escalão etário (Infantis A e B) e sexo, e serão entregues prémios aos 10 primeiros classificados de cada 

escalão/sexo. Em caso de empate entre dois ou mais nadadores, o desempate será efetuado em função 

do registo (tempo) na prova dos 200m Estilos. Caso o empate persista, utilizar-se-á o registo (tempo) na 

prova de 400m Livres. 

Relativamente às provas de estafetas serão entregues prémios aos três primeiros classificados de cada 

escalão. 

8. TABELA DE TEMPOS COM CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 
Publicada em anexo a estes Regulamentos. 
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