
 

18º   

C IRCUITO  DE  

MAR  

 ALGARVE  2010  

Datas Hora Prova Local Dist. Entidade organizadora 

 
7 Agosto 

 
12h00 

21ª Prova de Mar da Praia da 
Rocha 

Praia da Rocha 
Portimão 

1200 Portinado - Associação de  Natação Portimão 
info@portinado.com  Tel:282470797/ 

 
8 Agosto 

  

 
12h00 

18ª Prova de Mar Louletano/
Habipro 

 
Praia de Quarteira 

 1200 Louletano Desportos Clube 
ferrnat@sapo.ptTel/Fax: 289416488 

 
14 Agosto 

 
12h00 

 
8ª Prova de Mar de Lagoa 

 
Praia do Pintadinho 

 1200 Lagoa Académico Clube 
clo@sapo.ptTel:282380446/Fax:282342802 

15 Agosto 11h30 
8ª Prova de Mar de       

  Castro Marim 
 Praia de Altura 1200 

Leões do Sul F.C. Castro Marim  Leoes-
sul@sapo.pt TelFax.281957115/962349053 

 
21 Agosto 

  
12h00 

 
2ª Prova de Mar Alvor 

  
Praia de Alvor 

 
1000 

O2 Assoc. Desp. E Cultural de Portimão 
Paulofsousa@hotmail.com   968811704 

 
22 Agosto 

 
12h00 

2ª prova de Mar de 
Armação de Pêra 

Praia de Armação de 
Pêra 

1200 CFArmacenense  info@cfarmacenenses.com 
tel : 282313854   

  
29 Agosto 

 
12h00 

 
10ª Prova de Mar de  Albufeira 

 
Praia dos Pescadores 

  
1000 

Clube Pesca e N. Desp. Albufeira 
cpndalbufeira@sapo.ptTel: 289592332 

 



 

Regulamento Geral 

OBJECTIVOS: 

Fomentar o associativismo desportivo;  

Promover a prática da Natação; 

Desenvolver a confraternização entre atletas, pais e dirigentes; 

Animar e promover as praias algarvias; 

2. PARTICIPAÇÃO: 

As provas são abertas à participação de todos os atletas interessados (Federados e populares); 

Os nadadores que não possuem seguro desportivo estarão cobertos em cada prova, por uma apólice a 

realizar pela respectiva entidade organizadora; 

A participação de atletas menores de 16 anos está limitada exclusivamente a atletas licenciados na FPN 

na presente época, e apenas quando inscritos pelo seu respectivo clube;  

Todos os participantes com idade inferior a 18 anos terão obrigatóriamente que apresentar um termo de 

responsabilidade, assinado pelo respectivo Encarregado de Educação, antes do início de cada 

prova. 

3.  INSCRIÇÕES: 

A taxa de inscrição tem o valor de 2,50€, devendo ser liquidada junto do secretariado de cada prova, 

antes do início da mesma; 

Na 1ª inscrição acresce valor de seguro de 2,50€; 

As inscrições na prova só poderão ser efectuadas até uma hora antes do início da prova; 

As inscrições de equipas/clubes terão de ser efectuadas até pelo menos 5 dias antes de cada prova, 

junto das respectivas entidades organizadoras; 

Os participantes deverão fazer prova da sua idade, mediante a apresentação do Bilhete de Identidade no 

secretariado; 

O atleta / participante depois de inscrito não pode ser alterado, passando de individual para um clube e 

vice-versa, salvo lapso na inscrição; 

O número atribuído a cada atleta será mantido ao longo do circuito; 

4. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL: 

Geral Masculina; Geral Feminina; Grupos Etários Masculinos e Femininos 

5. CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA: 

As classificações Colectivas (Masculina e Feminina), serão encontradas pelo somatório dos pontos 

obtidos pelos seis (6) atletas melhor classificados (absolutos) de cada clube, segundo o seguinte 

critério: 

      1º clas. (1 Ponto) 2º clas. (2 Pontos) 3º clas. (3 Pontos)  30º clas. (30 

Pontos)  

A classificação Colectiva Absoluta será encontrada pelo somatório das classificações Colectivas Masculi-

na e Feminina, sendo a equipa vencedora a que somar menor número de pontos; 

No caso de empate de pontos entre duas equipas, vencerá a equipa com o atleta melhor posicionado na 

classificação geral absoluta; 

Só poderão pontuar, para as classificações colectivas, as equipas constituídas no mínimo por seis (6) 

atletas de cada sexo, independentemente do grupo etário a que pertençam; 

6. PRÉMIOS POR PROVA: 

Serão atribuidos os seguintes prémios: 

                      Três primeiros classificados de cada grupo etário e Sexo 

                      Três primeiros classificados Absolutos (Masculino e Feminino) 

                      Três primeiras equipas Masculinas 

                      Três primeiras equipas Femininas 

                      Três primeiras equipas Absolutas (Mas + Fem) 

Será ainda oferecida uma t´shirt a todos os atletas que concluam a prova 

7. GRUPOS ETÁRIOS/CATEGORIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ano de nascimento calculado no fim da época 
 

Grupo Masculinos  
Femininos 

A Nascidos entre 1998 e 2000 
 

Nascidas entre 1999 e 2000 

B Nascidos em 1997 e 1996 
 

Nascidas em 1998 e 1997 

C Nascidos em 1995 e 1994 
 

Nascidas em 1996 

D Nascidos em 1993 e 1992 
 

Nascidas em 1995 e 1994 

E Nascidos em 1991 a 1985 
 

Nascidas em 1993 a 1985 

F Nascidos entre 1984 e 1980 

G Nascidos entre 1979 e 1975 

H Nascidos entre 1974 e 1970 

I Nascidos entre 1969 e 1965 

J Nascidos entre 1964 e 1960 

L Nascidos entre 1959 e 1955 

M Nascidos entre 1954 e anteriormente 

 

.  

 

    NORMAS: 

Todos os participantes terão que usar obrigatoriamente a touca do Circuito durante cada prova. A 

perda da touca do circuito implica a aquisição de uma nova touca; 

A partida será efectuada junto à linha da água com um apito sonoro longo. Os atletas deverão 

estar alinhados à partida com uma fita sinalizadora;  

A chegada será efectuada dentro da água ao nível da cintura ( devidamente sinalizada); 

O tempo limite de cada prova é de 45 minutos, sendo este limite assinalado com 3 apitos lon-

gos. Após este período, já não serão consideradas as chegadas, devendo os atletas que 

ainda estejam na água, ser recolhidos pelas respectivas embarcações de apoio; 

Após ser assinalado o fim da prova, não podem ser inscritos atletas / participantes nas 

listas de chegada; 

Os percursos das provas deverão ser cumpridos rigorosamente, sob pena de desqualificação para 

quem não o respeitar; 

A segurança ao longo da prova será assegurada por meios navais e terrestres, não se responsabi-

lizando no entanto as Entidades Organizadoras, por qualquer acidente ou danos causados 

no decorrer da prova e por causas estranhas à organização; 

As Entidades Organizadoras, deverão no entanto, cumprir as normas do Regulamento do Circuito, 

relativamente à segurança dos participantes;  

É interdito o uso de fato isotérmico, e de outros equipamentos que facilitem a propulsão 

(barbatanas, palas, etc); 

O número da inscrição será o mesmo ao longo de todo o circuito;  

CLASSIFICAÇÕES FINAIS DO CIRCUITO  

Serão elaborados Rankings finais do Circuito, apenas para atletas ou equipas que tenham cumpri-

do no minímo 4 provas, sendo consideradas apenas as melhores quatro classificações 

obtidas; 

Os prémios do Ranking serão entregues na última prova, em Albufeira, sendo que esta prova não 

será considerada para os Rankings finais do Circuito;   

9. RANKINGS: 

Ranking por Grupo Etário e Sexo; Colectivo Masculino e Feminino 

Ranking Colectivo Absoluto (masculinos + femininos) 

10. PRÉMIOS DO CIRCUITO: 

No final do circuito serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada Ranking 

individual e troféus às três primeiras equipas dos Rankings Colectivos; 

Será ainda atribuido uma medalha a todos os atletas que tenham concluido 4 provas do circuito de 

Natação de Mar do Algarve; 

11. DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE RESULTADOS: 

O circuito de natação de mar do Algarve será divulgado junto dos órgãos de comunicação social 

regionais e nacionais, associações regionais de natação, clubes, autarquias, etc. 

Após a realização de cada prova será publicada uma nota de imprensa com os resultados da 

respectiva prova, bem como, divulgados os resultados relativos ao Ranking do circuito; 

12 . SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DAS PROVAS: 

Cabe as Entidades Organizadoras das provas decidir sobre qualquer adiamento / cancelamento da 

prova desde que achem que não estão reunidas as condições para o bom desenrolar das 

mesmas; 

 Em caso de adiamento, este não deve ser superior a 30 minutos; 

No caso de interrupção de prova, podem ser considerados os resultados desde que se tenha 

ultrapassado a meia hora de prova ou já tenham concluído a mesma 2/3 dos atletas inscritos 

á partida;  

As Entidades Organizadoras das provas deverão garantir os meios navais necessários à seguran-

ça dos participantes, para além de solicitarem o apoio e colaboração da Policia Marítima; 

No final das Provas devem ser fornecidas águas ou sumos aos nadadores; 

Deverão garantir igualmente a presença de uma Ambulância c/ pessoal paramédico, para além de 
cobertores e bebidas quentes, quer nas embarcações de apoio, quer em terra, quando o 
justificar (na eventualidade de condições climatéricas menos favoráveis); 

13 . REGULAMENTOS: 
 

Cada Entidade Organizadora definirá a sua Prova (data/horário/percurso) de acordo com os seus 
objectivos específicos, elaborando um Regulamento próprio, em sintonia com o Regulamen-
to Geral do Circuito, no que diz respeito a Escalões e Regras de Funcionamento 

Cada Regulamento deve respeitar os Escalões Etários e o sistema de Classificações do Circuito. 
14. DIVERSOS: 

Em caso de protesto ou situação omissa neste regulamento, deve ser resolvida com a entidade 

organizadora da prova, tento por princípio o ponto 1 deste regulamento; 

Os atletas / participantes devem acatar as decisões dos responsáveis da prova, sobretudo na 

chegada a meta; 

INSCRIÇÔES     18cirnatmar@gmail.com 


