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1.1. Estágio de Capacitação de Cadetes I 

Local: Piscinas Municipais de São Brás de Alportel 

Data: 1 de Dezembro de 2017  

 

Critérios:  

 De acordo com as quotas definidas pela FPN, a ANALGARVE irá selecionar 24 atletas (12 masculinos e 12 

femininos). 

Masculinos Femininos Critério técnico 

Cadetes A Cadetes A Opcional (decisão do DTR) 

12 12 24 

 
 Serão selecionados os atletas que tenham participado no TORREGRI I e que tenham obtido melhor 

pontuação FINA no somatório das seguintes provas:  

o 200m Livres 

o 100m Estilos 

o 2 provas de 100m (M, C ou B) 

 Atletas desclassificados nas provas a cima referidas não participarão no estágio; 
 

 Adicionalmente à quota definida pela FPN, o DTR poderá convocar para este estágio mais atletas se este 

assim o entender, apresentado o critério utilizado em cada situação. 
 

Conteúdo da Avaliação: 

 Modelo técnico (nado, partidas, viragens); 

 Avaliação qualitativa e quantitativa da técnica; 

 Avaliação das características individuais; 

 Intervenção técnica. 

 

1.2. Estágio de Capacitação de Cadetes II  
 

Local: Piscinas Municipais da Mexilhoeira Grande 

Data: 7 de Abril de 2018 

 

Critérios:  

 De acordo com as quotas definidas pela FPN, a ANALGARVE irá selecionar 24 atletas (12 masculinos e 12 

femininos). 

Critérios de Seleção 

Estágio de Cadetes 
 

Natação Pura - 2017/2018 
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Masculinos Femininos Critério técnico 

Cadetes A Cadetes A Opcional (decisão do DTR) 

12 12 24 

 
 Serão selecionados os atletas que tenham participado no TORREGRI II e que tenham obtido melhor 

pontuação FINA no somatório das seguintes provas:  

o 400m Livres 

o 200m Estilos 

o 2 provas de 100m (M, C, B ou L) 

 Atletas desclassificados nas provas a cima referidas não participarão no estágio; 

 Adicionalmente à quota definida pela FPN, o DTR poderá convocar para este estágio mais atletas se este 

assim o entender, apresentado o critério utilizado em cada situação. 

 

Conteúdo da Avaliação: 

 Modelo técnico (nado, partidas, viragens); 

 Avaliação qualitativa e quantitativa da técnica; 

 Avaliação das caraterísticas individuais 

 Intervenção técnica. 

 

1.3. Encontro Nacional do Jovem Nadador 

 

Local: a confirmar 

Data: 10 e 11 de Julho de 2018 

 

Critérios:  

 De acordo com as quotas definidas pela FPN, a ANALGARVE irá selecionar 24 atletas (12 masculinos e 12 

femininos). 

Masculinos Femininos Critério técnico 

Cadetes A Cadetes A Opcional (decisão do DTR) 

12 12 24 

 
 Serão selecionados os atletas que tenham participado no TORREGRI II e que tenham obtido melhor 

pontuação FINA no somatório das seguintes provas:  

o 800m Livres 

o 200m Estilos 

o 2 provas de 100m (M, C, B ou L) 

 Atletas desclassificados nas provas a cima referidas não participarão no estágio; 

 Adicionalmente à quota definida pela FPN das provas acima referidas, os nadadores presentes no 1º e/ou 

2º estágios de capacitação técnica (que não foram selecionados para este Encontro) deverão ser também 

incluídos nesta convocatória.  


