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XII Travessia a Nado da Baía de São Martinho do Porto 
Domingo, 18 de Agosto de 2019, às 16.00 H 

 
 
 

Descrição da Prova Principal 
 
A XII Travessia da Baía de São Martinho do Porto, OpenWater 2019, insere-se nas 
Actividades Desportivas de Verão organizadas pelo Clube Náutico de São Martinho do 
Porto (CNSMP). 
 
Consiste na travessia a nado da Baía, numa extensão de aproximadamente 1.500 metros. 
 
 

É uma prova de demonstração, aberta a todos os interessados com idade de 14 
anos em diante, na qual os nadadores e clubes federados na F.P.N. poderão  

participar desde que não utilizando a sua qualidade de federados. 
 
 
Organização 
 
A Prova é organizada pelo CNSMP - Clube Náutico de São Martinho do Porto. 
O Director de Prova é Alexandre Quadrio, Presidente da Direcção do CNSMP. 
 
 
Apoios 
 
A Prova conta com diversos apoios de entidades públicas e privadas, nomeadamente, 
Docapesca, Capitania do Porto da Nazaré, Câmara Municipal de Alcobaça, Junta de 
Freguesia de São Martinho do Porto, Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto, 
patrocinadores, comerciantes locais, proprietários de barcos, canoístas e voluntários para 
o apoio logístico. 
 
 
Percurso 
 
Partida na margem da Baía, em local oposto ao cais do Porto, devidamente demarcado, 
na zona entre os faróis e Salir do Porto. 
Percurso até à barra, contornando as bóias colocadas neste alinhamento, e daí até à 
praia, ao longo do cais, entre este e as embarcações fundeadas. 
Todas as bóias sinalizadoras do percurso devem ser contornadas de acordo com o 
esquema indicado na imagem abaixo que será explicitado no briefing que antecederá a 
prova, sob pena de desclassificação. 
O percurso da prova poderá sofrer alterações, se a Organização entender indispensável, 
nomeadamente face ao estado do mar no dia da sua realização. 
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Segurança 
 
O CNSMP tem na água os seus barcos, “Duda”, com o Director da Prova, um pneumático 
e um semi-rígido, para apoio à prova. Ao longo do percurso estarão dispostos 12 Kayaks, 
onde qualquer nadador se poderá apoiar até ser assistido. Mobilizaremos sócios do clube 
para acompanharem a prova. 
A Polícia Marítima e os Bombeiros estarão presentes com barcos e uma mota na água, 
para apoio, e, ainda, com uma ambulância em terra. 
 
 
Horário  
 
10.30 h – Abertura do secretariado e acreditação dos nadadores; 
 
13.00 h – Encerramento do secretariado e Briefing da Prova; 
 
16.00 h – PARTIDA 
 
16h20m – Previsão da chegada do 1º participante; 

Ao passar no sensor instalado no areal é recolhido automaticamente o tempo 
efectuado e entregue o chip utilizado; 

 
Em tempo real os resultados estarão no tablet do Speaker, na internet e num 
ecrã de resultados e mais tarde serão disponibilizados no Facebook e Site do 
CNSMP; 

 
16h45m – Anúncio dos resultados e entrega dos prémios. 
 
 
Inscrições e Custo 
 
Não haverá limite de participantes, esperando-se um mínimo de 200, com as seguintes 
normas para a inscrição: 
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• O período de inscrições decorre a partir do anúncio da prova; 
 
• As inscrições serão aceites até ao dia da Prova, reservando-se a Organização, 

todavia, no direito de não aceitar mais de 35 inscrições nesse dia, por razões de 
ordem logística; 

 
• As inscrições são feitas através do link: 

https://lap2go.com/travessia-baia-smartinho-porto-2019 
em modelo próprio, disponível no mesmo, gerando automaticamente uma referência 
MB para o pagamento das inscrições, a partir do qual serão validadas, acompanhado 
do termo de responsabilidade devidamente assinado (modelo disponível no mesmo 
local), digitalmente ou em papel a ser entregue no momento da credenciação: 

 
a) Pelo progenitor/detentor da responsabilidade parental, no caso de participantes 
com idade inferior a 18 anos no dia da Prova; 
b) Pelo participante maior de idade; 

 
• No momento da acreditação serão colocados chips em todos os nadadores, no 

tornozelo e terão uma taxa de perda de 80€, imputável aos participantes que o 
perderem; 
 

• Á chegada os participantes terão de passar num sensor instalado no areal para a 
recolha automática dos tempos efectuados. Ficam obrigados logo de seguida a 
depositar / entregar os chips à Organização; 
 

• Em tempo real os resultados estarão no tablet do Speaker, na internet e num ecrã de 
resultados e mais tarde serão disponibilizados no Facebook e Site do CNSMP; 
 

• Qualquer esclarecimento deverá ser canalizado para a Secretaria do CNSMP, por uma 
das seguintes formas - email, correio ou contacto telefónico: 

• Secretaria do CNSMP – XII OpenWater SMP 2019; 
• Morada postal – Clube Náutico de São Martinho do Porto, Rua Cândido dos 

Reis 
2460-637, São Martinho do Porto; 

• Tel – 262 980 290 / Tlm – 926 219 526 
• E-mail – cnauticosmp@gmail.com; 

 
 
• O custo da inscrição na prova é o seguinte: 

• € 10,00 por participante, para os maiores de 14 anos, até ao dia 6/08/2019; 
• € 12,50 de 7/08 até ao dia 14/08/2019; 
• € 15,00 de 15 a 18 de Agosto de 2019, sem prejuízo do eventual limite do 

número de inscrições no dia da Prova. 
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As datas a considerar para o valor e para a ordem das inscrições serão as datas do 
registos das mesmas no link, desde que correctamente efectuadas, conforme as 
normas estabelecidas. 
 
 
Classificações 
 
A prova é Aberta e disputa-se individualmente, por escalões femininos e masculinos, 
sendo atribuídas as seguintes classificações: 
 
• Absoluta individual feminina; 
• Absoluta individual masculina; 
• Escalões individuais Feminino e Masculino contando-se para efeitos de inclusão nos 

respectivos escalões a idade do nadador a 31 de Dezembro do ano em curso: 
14/18, 19/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69, 70/74, 
75/79, ≥80; 

 
 
Prémios  
 
Serão atribuídas Taças aos primeiros, segundos e terceiros classificados na classificação 
geral feminina e na masculina. 
Haverá uma Taça para a “Equipa mais Numerosa” contando todos os participantes. 
Serão distribuídas medalhas de presença até aos 250 primeiros participantes que 
concluam a Prova. 
Poderá haver lembranças para todos os participantes, de acordo com o que a 
Organização venha a obter de apoios até ao dia da Prova. 
 
 
Disposições Gerais 
 
• A Prova estará aberta a todos os nadadores, com 14 ou mais anos de idade. 

 
• A acreditação dos nadadores deverá ser realizada no Secretariado da Prova, nas 

instalações do CNSMP, nos horários estipulados pela Organização e mediante 
apresentação de documento de identificação válido, quando exigido, e entrega do 
original do Termo de Responsabilidade, devidamente assinado, sendo que no caso de 
nadadores que não hajam completado 18 anos no dia da prova, o termo de 
responsabilidade tem de ser assinado pelo progenitor/detentor da responsabilidade 
parental, sem o qual não será possível participar na prova; 
 

• A Organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de 
recolher durante o percurso, todos os nadadores que não apresentem condições 
técnicas ou físicas para terminarem a prova em segurança, não obstante o termo de 
responsabilidade assinado; 
 

• A Organização não fornece toucas, mas aconselha a utilização das mesmas; 
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• A Organização disponibiliza um espaço fechado, nas instalações do CNSMP, para 
depósito de sacos, mochilas, roupas, etc., no entanto, a Organização não se 
responsabiliza pelos mesmos; 
 

• Na prova dos 1500 mts será autorizada a utilização de fatos isotérmicos se a 
temperatura da água estiver abaixo dos 20ºC. 
 

• Serão impedidos de participar os nadadores que na zona da partida se apresentem 
com quaisquer outros objectos auxiliares de flutuação, propulsão e respiração; 

 
• O tempo limite para os participantes concluírem a prova é de 1 hora, tempo após o 

qual a Organização se reserva o direito de os recolher da água e de os não classificar; 
 
• A Organização não se responsabiliza por danos ou acidentes que os participantes 

sofram ou venham a causar no decorrer da prova, estando garantido um seguro de 
acidentes pessoais. 

 
 

Paralelamente 
 

Terão lugar as Provas denominadas Kids e Mini Kids, a realizar cerca de 45m após a 
partida da prova principal, com uma distância a determinar, entre 300 e 400 metros, em 
percurso em linha recta ao longo do cais, no sentido barra/praia, prova esta aberta a 
nadadores com idade até aos 13 anos, a qual se rege pelo regulamento da prova principal 
em tudo quanto for aplicável. 
 
• O custo da inscrição nesta prova é de € 7,50. 

 
• Nestas provas não serão usados chips, sendo os atletas identificados nas mãos ou 

nos ombros com um número. 
 
Serão atribuídas taças aos primeiros, segundos e terceiros classificados, e ainda 
medalhas de participação a todos os restantes nadadores, desde que concluam a prova, 
fora as lembranças que a Organização obtenha. 
 
NOTA: Estas provas, de Kids e Mini Kids, poderão, por razões técnicas, especialmente 
relacionadas com a maré, realizar-se antes da prova principal. 
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OPENWATER 
 

SÃO MARTINHO DO PORTO 

 

FAIR PLAY 
 

 

 

 

 

 

INSCREVE-TE . . . 
 

 

 

 DIVERTE-TE !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADO 


