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IX EDIÇÃO DA TRAVESSIA DA RIA A NADO 

 

Normas de Participação 

 

1. A 9ª edição da iniciativa “Travessia da Ria a Nado” é uma organização da Câmara Municipal 

de Ílhavo no âmbito do Fórum Náutico do Município de Ílhavo. 

2. A travessia realiza-se no dia 17 de julho, a partir das 13h45 (concentração), com partida entre 

as 14h35, no Largo da “Bruxa” – Gafanha da Encarnação e chegada no cais junto ao relvado 

da Costa Nova, sendo o percurso em linha reta. 

3. Os participantes terão que nadar com ajuda visual das boias que assinalam o percurso de 

aproximadamente 750 metros. A partida e a chegada serão assinaladas de modo a formar 

uma linha de partida e um funil de chegada. 

4. Para os participantes que se inscrevam existe uma prova a acrescentar à travessia que 

consiste numa corrida de 800 metros – Aquatlo. 

5. As inscrições são realizadas online 

https://docs.google.com/forms/d/1Nz_xx4LzLU3PA1UD4554FcmHTPfGMuf2X77sySGbw4E/vi

ewform ou através do preenchimento de uma ficha de inscrição disponível nas Piscinas 

Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré até ao dia 14 de julho de 2016. 

6. Cada participante terá um número de inscrição que será colocado numa touca distribuída 

pela Câmara Municipal de Ílhavo, que tem que ser usada na prova, como forma de o 

identificar. 

7. Os participantes estão cobertos por um seguro desportivo. 

8. A classificação dos participantes far-se-á de acordo com o tempo necessário para realizar o 

percurso na sua totalidade. No caso de desistência os atletas devem entrar para as 

embarcações de apoio e retirar a touca.  

9. Os escalões para as classificações (apenas na travessia da ria a nado) são os seguintes: 

Escalão 1 – Femininos até 17 anos 

Escalão 2 – Masculinos até 17 anos 

Escalão 3 – Femininos dos 18 aos 24 anos 

Escalão 4 – Masculinos dos 18 aos 24 anos 

Escalão 5 – Femininos dos 25 aos 34 anos 

Escalão 6 – Masculinos dos 25 aos 34 anos 

Escalão 7 – Femininos dos 35 aos 50 anos 

Escalão 8 – Masculinos dos 35 aos 50 anos 

Escalão 9 – Femininos com 51 e mais anos 

Escalão 10 – Masculinos com 51 e mais anos 
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10. Os prémios a atribuir são: uma medalha para os 1º, 2º e 3º lugares para cada escalão na 

Travessia e uma medalha para o 1º lugar de cada escalão no Aquatlo.  

11. Todos os participantes recebem: diploma, lanche, medalha (os classificados indicados no 

item anterior) e uma touca.  

12. A inscrição implica o conhecimento e aceitação das presentes normas de participação e o 

preenchimento de uma declaração em que o participante ou o seu Encarregado de Educação 

(no caso do participantes ser menor) refere que não tem qualquer contraindicação para 

realizar a prova (de acordo com a Lei n.º 5/2007). 

13. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos provenientes de acidentes 

ocorridos durante a prova, que não estejam cobertos pelo seguro de acidentes pessoais 

contratado. 

14.  Qualquer situação não prevista nas presentes regras de funcionamento será decidida pela 

organização, não havendo lugar a recurso. 

  

 

 


