TRAVESSIA DO TEJO
Trafaria – Algés
100 Anos Comité Olímpico de
Portugal
REGULAMENTO

Organizadores:

Parceiros Institucionais:
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1. Apresentação da Prova
Por ocasião do Centésimo aniversário do Comité Olímpico de Portugal e integrada no programa
dos II Jogos da Lusofonia, os Municípios de Almada e Oeiras, em cooperação com a Associação
de Natação de Lisboa, juntam-se na reedição da clássica da natação em águas abertas, a
“Travessia do Tejo / Trafaria-Algés”.
Com a organização desta prova, as entidades parceiras pretendem marcar simbolicamente a
efeméride e reviver as memórias de uma travessia que fez história no panorama da natação
portuguesa.
Neste âmbito, convidamos todos os nadadores a confrontar os seus limites, a competirem com a
história e a desafiarem a tradição desta clássica da natação em águas abertas.

2. Organização
O evento tem co-organização da Câmara Municipal de Oeiras, Câmara Municipal de Almada,
Associação de Natação de Lisboa e Comité Olímpico Português.

3. Apoios
-

Federação Portuguesa de Natação
Capitania do Porto de Lisboa
Administração do Porto de Lisboa
Clube do Mar da Costa do Sol
Clube Desportivo de Paço de Arcos
Sport Algés e Dafundo
Bombeiros Locais

4. Data
Sábado, 11 de Julho de 2009
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5. Percurso

Partida: Trafaria
Chegada: Algés

6. Horários
10h15 – Abertura do secretariado (Praia dos Pescadores da Trafaria).
11h00 – Encerramento do secretariado e briefing da prova.
11h30 - Concentração dos nadadores na zona de partida.
11h40 – PARTIDA
12h10 – Previsão para chegada do 1º nadador.
12h40 – Previsão de chegada do último nadador.
13h00 – Entrega de lembranças / almoço convívio.

7. Participantes
Podem participar na prova, nadadores com idade superior igual ou superior a 14 anos, realizados até 10
de Julho de 2009, até ao limite de 100 inscrições.
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8. Condições de Participação
Ao inscrever-se nesta prova, o participante assume e aceita que:
a) Se preparou adequadamente e que possui a robustez física necessária à conclusão da prova,
participando por sua conta e risco neste evento;
b) Na eventualidade de não cumprir o tempo limite estabelecido para a prova, 60 minutos a equipa de
arbitragem poderá recolhe-lo da água;
c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, como tempestades, más condições
do mar, ou outras situações que manifestamente possam colocar em perigo a integridade física dos
participantes;
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser divulgadas publicamente
ou utilizadas pela Organização para fins promocionais;
e) A sua inscrição apenas será validada após a entrega do Termo de Responsabilidade. No Caso do
nadador não ser federado, nas Federações de Natação ou Triatlo, é necessário um termo de aptidão
natatória passada por um clube de natação reconhecido pela FPN.

9. Disposições Gerais
a)
b)

A segurança e apoio ao longo da prova serão da responsabilidade da Organização e assegurada
por diversas embarcações;
Para além dos barcos de apoio referidos no ponto anterior a Organização colocará ao serviço dos
participantes os seguintes meios: 1 (uma) ambulância; 1 (um) médico; 1 (um) barco de apoio
equipado com serviço de primeiros socorros e paramédicos;

c)

A organização não se responsabilizará por acidentes ou danos que os participantes sofram ou
venham a sofrer no decorrer da prova. De igual modo, a organização não se responsabilizará por
danos ou acidentes que os participantes venham a causar no decorrer da prova, decorrentes de má
conduta;

d)

A organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de recolher, durante o
percurso, todos os indivíduos que não apresentem condições técnicas e físicas para terminar a
prova em segurança;

e)

O uso de touca é obrigatório, sendo fornecida pela organização e levantada no local de
concentração. Os nadadores serão marcados com o respectivo número nas costas, ombros e mãos,
de acordo com o Regulamento da FINA;

f)

Não é permitido o uso de fato isotérmico ou de quaisquer meios auxiliares de propulsão, flutuação
ou respiração;

g)

É obrigatória a apresentação do Bilhete de Identidade, caso a organização o exija.
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10. Informações Adicionais
a) Transporte de Atletas – A organização não fará qualquer transporte de atletas para zona de partida,
no entanto, todos interessados poderão apanhar a carreira normal da Transtejo Belém – Trafaria
de acordo com horário disponível (www.transtejo.pt) deixando desse modo a sua viatura na Estação
Fluvial de Belém. Pelas 14h30 será efectuado um transporte desde a praia de Algés com destino à
Estação Fluvial de Belém.

b) Transporte de sacos – No estacionamento da Praia dos Pecadores da Trafaria, junto à zona de
partida, os nadadores terão ao seu dispor, até às 11h 00, uma viatura destinada ao transporte do
seu saco para o local de chegada. A identificação será feita pelo número do dorsal.
A devolução dos sacos será feita na mesma viatura que recolheu os sacos, que estará na Praia de
Algés, junto à chegada.
c) No final da prova existirá duche gratuito, para os nadadores nos balneários APL a 150 metros
da meta, junto ao estacionamento interior da A.P.L.
d) Todos os nadadores estão convidados a participar num almoço convívio que irá decorrer pelas
13h00 na zona do estacionamento interior da A.P.L.

11. Inscrição
Taxas de inscrição:
-

Inscrições gratuitas

As inscrições apenas são válidas quando formalizadas em modelo próprio (em Anexo) e
enviadas para a Associação de Natação de Lisboa, de uma das seguintes formas:
- Por Fax: 213 151 000
- Por E-mail: geral@anl.mail.pt
- Por Carta: Associação de Natação de Lisboa
Av. Duque de Ávila n.9, 5º
1000 - 138 Lisboa
O período de inscrições decorre de 19 de Junho a 7 de Julho 2009.
O número limite de inscrições é de 100 nadadores.
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12. Classificações
O evento terá uma classificação geral absoluta e por género.

13. Prémios
Serão atribuídas taças aos três primeiros classificados de cada género, bem como medalhas
comemorativas e lembranças a todos os participantes.
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ANEXOS
Ficha de Inscrição
Termo de Responsabilidade
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FICHA DE INSCRIÇÃO – INDIVIDUAL
DATA LIMITE DE ENTREGA – 7 de Julho de 2009

NOME (1º,2º e último em maiúsculas)

ATLETA

___________________________________________

Federado

MORADA

Não Federado

ATLETAS FEDERADOS

______________________________________________

Categoria ________________________

______________________________________________

Licença nº ________________________

______________________________________________

Clube

DATA NASCIMENTO

IDADE

_____ /______ /______

______

BI

________________________

ARQUIVO

______________ __________________________________

TELEFONE

TELEMÓVEL

E-MAIL

___________________

___________________

________________________________

Data:
________/_________/_________

Assinatura / Carimbo do Clube
(se for o caso)

AVISO: Cada nadador inscrito nesta ficha terá que entregar o respectivo Termo de Responsabilidade.
A inscrição apenas será considerada válida após a entrega do Termo de Responsabilidade.
Se o nadador for menor, o Termo de Responsabilidade terá de ser assinado pelo detentor da
responsabilidade parental.
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Termo de Responsabilidade
Reconheço que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser
potencialmente perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer acidentes. Declaro ser
possuidor de condição física necessária à participação e conclusão da prova em que
me inscrevi, nela participando de livre vontade e com total conhecimento do seu
regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando-me pela minha
participação e não imputando responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades,
envolvidas directa ou indirectamente na organização ou promoção do evento, por
quaisquer danos pessoais ou materiais que venha a sofrer no decorrer da minha
participação.
Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do
evento e a Federação Portuguesa de Natação utilizem o meu nome e a minha imagem
em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão de imagens.

O próprio (se maior de idade):
Nome:
Assinatura:

O(a) progenitor(a) / tutor(a) legal (se menor de idade):
Assinatura:

Data:

/

/

