Regulamento
1º Torneio
12 Horas a Nadar
1. ORGANIZAÇÃO
 Piscinas Municipais de Peniche.
 Clube Naval de Peniche
2. PARTICIPAÇÃO
 A participação no evento é aberta a qualquer participante e/ou equipa.
3. LOCAL
 Piscinas Municipais de Peniche
4. DATA
 Sábado, 15 de junho 2019
5. HORÁRIO
 A prova tem inicio às 08h00 e termina às 20h00
6. DESCRIÇÃO DA PROVA
 O objetivo do evento consiste em, nadar ininterruptamente, sob a forma de uma mega
estafeta, durante as 12 horas numa pista destinadas para o efeito.
 Durante as 12 horas as esquipas poderão inscrever-se em horários diferentes e períodos
de tempo também diferentes.
 Serão contabilizados os somatórios das distâncias efetuados no decorrer das 12 horas.
 Serão aceites no máximo 12 equipas.
 As equipas que se inscreverem em períodos de nado diferentes têm de indicar na ficha
de inscrição esses períodos e o total de tempo proposto a nadar.
 Cada equipa terá de ser constituída pelo máximo de 4 (quatro) nadadores.
 Os elementos deverão estar no cais devidamente equipados 10 minutos antes do inicio
do nado.
 Cada nadador deverá completar no mínimo 50m de nado continuo.
 A competição será por equipas, no sistema de estafetas e no estilo livre.
 A interrupção no sistema de estafeta implica a desclassificação da equipa.
 O número de entradas por nadador é ilimitado.

 A arbitragem é da responsabilidade da Piscina Municipal de Peniche, bem como a
contagem dos metros percorridos por cada atleta.
 O último percurso será desprezado, para o cômputo total, se não for completado dentro
do tempo limite.

7. INSCRIÇÕES
 A participação no evento é aberta a qualquer participante e/ou equipa.
 As inscrições podem ser feitas por e-mail em ficha própria disponível na pagina da
Câmara Municipal de Peniche e no Site do Clube Naval de Peniche.
 As inscrições devem ser enviadas para o Email piscinas@cm-peniche.pt ou entregue no
balcão de atendimento nas Piscinas Municipais de Peniche até dia 10 de junho de 2019.
 As inscrições são limitadas às primeiras 12 equipas.
 Qualquer assunto a tratar, deve ser enviado diretamente para: piscinas@cm-peniche.pt

8. CLASSIFICAÇÃO
 As classificações das equipas serão obtidas por meio do somatório da distância
percorrida por cada elemento constituinte de cada estafeta. Em caso de empate a
equipa vencedora será a que tiver menos elementos.
 Haverá prémios para as 3 equipas com mais metros/hora.
 Os prémios serão entregues no decorrer do jantar na sede do Clube Naval que terá inicio
a partir das 20.00 Horas.

9. PRÉMIOS
 Prémio para as 3 primeiras equipas e oferta do jantar a todos os elementos da equipa.
 Lembranças a todos os participantes que participem no jantar.

10. CONTATOS
 Email: piscinas@cm-peniche.pt
 Telefone: 262 790 260
Organização:

