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Exmos. Senhores 

 
Na prova que se vai realizar nas Piscinas Municipais de Leiria, nos próximos dias 6 e 7 de 

novembro, há a possibilidade de haver público nas bancadas para apoiar os atletas em 

competição. Contudo o espaço reservado ao público está limitado.  

Assim, vem a Direção da ANDL solicitar aos clubes que apelem aos familiares dos seus 

atletas, bom senso na gestão do espaço disponível para o público, permanecendo no interior 

da piscina apenas o tempo necessário para ver e apoiar o seu familiar e que seguidamente 

deem oportunidade a outras pessoas de fazer o mesmo.  

O programa de provas será disponibilizado na internet sendo assim possível saber a hora 

aproximada que cada atleta vai nadar. A prova será também transmitida em direto, via 

streaming. 

Facultamos algumas informações que devem ser cumpridas para o bom funcionamento da 

competição: 

 Os atletas entram todos pela porta principal do CMP, podendo posteriormente sair e 

entrar pela porta junto à escada de caracol; 
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 Os treinadores podem circular entre as duas piscinas (cumprindo as regras de utilização 

das mesmas – chinelos ou sobrebotas); 

 

 Ambas as piscinas estão livres, podendo estar 10 atletas por pista; 

1ª e 2ª Jornadas - 1ª Sessão 
 
 Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6 Pista 7 Pista 8 
7h30 às 8h10 NDAP / DNMG / IDV / BA / CNNZ 

Apenas está permitido a presença de 80 nadadores no plano de água. Deverão 
dar preferência aos Seniores, Juniores e Juvenis. Os restantes nadadores terão 
que ir para a piscina B aquecer  

8h15 às 8h55 BSCN / CNPE / URDJ / SIRP / CNAl / OC / NFDCA 
Apenas está permitido a presença de 80 nadadores no plano de água. Deverão 
dar preferência aos Seniores, Juniores e Juvenis. Os restantes nadadores terão 
que ir para a piscina B aquecer 

 

1ª e 2ª Jornadas - 2ª Sessão 
 
 Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6 Pista 7 Pista 8 

14h30 às 
15h10 

BSCN / CNPE / URDJ / SIRP / CNAl / OC / NFDCA 
Apenas está permitido a presença de 80 nadadores no plano de água. Deverão 
dar preferência aos Seniores, Juniores e Juvenis. Os restantes nadadores terão 
que ir para a piscina B aquecer 

15h15 às 
15h55 

NDAP / DNMG / IDV / BA / CNNZ 
Apenas está permitido a presença de 80 nadadores no plano de água. Deverão 
dar preferência aos Seniores, Juniores e Juvenis. Os restantes nadadores terão 
que ir para a piscina B aquecer  

 

 As cerimónias protocolares realizam-se mesmo faltando a presença de algum nadador, 

por estar em recuperação ou por qualquer outro motivo; 

 

 Os horários das cerimónias protocolares, poderão sofrer alterações em função do horário 

da competição. 

 

 Estamos convictos de poder contar com a maior colaboração de todos. 

 

Saudações desportivas 

A Direção 

 


