REGULAMENTO
TRAVESSIA ANTÓNIO BESSONE BASTO 2021

1. DESCRIÇÃO

A 15ª Edição da Travessia António Bessone Basto, é uma prova de natação de águas abertas,
em homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de sempre e ainda em atividade.

Este evento é organizado pelo Município de Oeiras, em colaboração com a Oeiras Viva EM e com
a Associação de Natação de Lisboa, sob a égide da Federação Portuguesa de Natação e dos
regulamentos de águas abertas em vigor.

A prova tem quatro distâncias (150m, 250m, 1000m e 2500m), com partidas em locais distintos
(Praia de Santo Amaro de Oeiras – 150m, 250m e 1000 m, Praia de Paço de Arcos – 2500m), a
primeira com partida e chegada na Praia de Stº Amaro de Oeiras e as restantes com chegada à
Oeiras Marina - Porto Recreio de Oeiras.
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2. DATA / HORÁRIOS
A 15ª Edição da Travessia António Bessone Basto, realiza-se no dia 26 de junho de 2021 (sábado).

Prova 1 (150m)
•
•
•
•
•

Local de check-in e partida - Praia de Santo Amaro de Oeiras
Secretariado “Jogos de Oeiras”: das 13h30 às 15h30
Briefing: 16h05
Partida: 16h15
Chegada: Praia de Santo Amaro de Oeiras

Prova 2 (250m)
•
•
•
•
•

Local de check-in e partida - Praia de Santo Amaro de Oeiras
Secretariado “Jogos de Oeiras”: das 13h30 às 15h30
Briefing: 16h20
Partida: 16h30
Chegada: Praia de Santo Amaro de Oeiras

Prova 3 (1000m)
•
•
•
•
•

Local de check-in e partida - Praia de Santo Amaro de Oeiras
Secretariado: das 14h15 às 16h15
Briefing: 16h45
Partida: 17h00 (previsão chegada último atleta – 17h30)
Chegada: Porto Recreio de Oeiras

Prova 4 (2500m) – Prova incluída no Circuito Nacional de Águas Abertas
•
•
•
•
•

Local de check-in e partida - Praia de Paço de Arcos
Secretariado: das 14h45 às 16h45
Briefing: 17h15
Partida: 17h30 (previsão chegada último atleta – 18h45)
Chegada: Porto Recreio de Oeiras
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3. PARCEIROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho de Oeiras
Associação de Natação de Lisboa
Capitania do Porto de Lisboa
Clube Desportivo de Paço de Arcos
Clube do Mar Costa do Sol
Federação Portuguesa de Natação
Oeiras Viva E.M.
Polícia Marítima
Sport Algés e Dafundo

4. PARTICIPANTES

Prova de 150m
Prova aberta a todos os praticantes de natação independentemente de serem federados ou não
em qualquer entidade e integrada nos Jogos de Oeiras. A consulta das normas específicas e
inscrições deverão ser feitas em www.jogosdeoeiras.pt . Poderão participar todos os nadadores
com idade igual ou superior a 10 anos e até aos 12 anos de idade, à data de realização da prova.

Prova de 250m
Prova aberta a todos os praticantes de natação independentemente de serem federados ou não
em qualquer entidade e integrada nos Jogos de Oeiras. A consulta das normas específicas e
inscrições deverão ser feitas em www.jogosdeoeiras.pt. Poderão participar todos os nadadores
com idade igual ou superior a 13 anos e até aos 15 anos de idade, à data de realização da prova.
Prova de 1000m
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Prova aberta a todos os praticantes de natação independentemente de serem federados ou não
em qualquer entidade. Poderão participar todos os nadadores com idade igual ou superior a 14
anos de idade (femininos) e 15 anos (masculinos), à data de realização da prova.

Prova de 2500m – Prova incluída no Circuito Nacional de águas Abertas
Prova exclusiva para nadadores filiados e com licença desportiva válida na Federação
Portuguesa de Natação ou na Federação de Triatlo de Portugal.
Poderão participar todos os nadadores com idade igual ao superior a 14 anos de idade (femininos)
e 15 anos (masculinos), à data de realização da prova, titulares de licença federativa na disciplina
de Águas Abertas e Masters de Águas Abertas, os filiados na Federação de Triatlo de Portugal
(FTP), ao abrigo do protocolo entre a FPN e a FTP e outros nadadores por convite da organização.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Ao inscrever-se em qualquer uma das provas, o participante automaticamente assume e aceita
que:
a) A organização não se responsabilize por qualquer dano sofrido ou causado decorrente da
não observação dos regulamentos em vigor e/ou das indicações dos elementos da
arbitragem e segurança (polícia marítima, bombeiros, nadadores salvadores e outros);
b) Se preparou adequadamente e que possui a robustez física e psíquica, necessária à
conclusão da prova;
c) A organização poderá cancelar o evento por motivos de segurança, devido a condições
climatéricas e de mar adversas, ou outras situações que manifestamente possam colocar
em perigo a integridade física dos participantes, não havendo lugar à restituição da taxa
de inscrição;
d) Poderá ser fotografado e filmado durante o evento, podendo essas imagens ser
divulgadas publicamente ou utilizadas pela organização para fins promocionais;
e) Para os menores de idade, a responsabilidade da sua participação é exclusiva da
entidade que representa ou dos seus tutores legais no caso de inscrição individual;
f) É conhecedor do regulamento do evento e das condições de participação.
4

REGULAMENTO
TRAVESSIA ANTÓNIO BESSONE BASTO 2021

6. PROCEDIMENTOS COVID-19
Os atletas têm de cumprir as recomendações para este período, nomeadamente:
a) É obrigatório o uso correto de máscara cirúrgica (vulgo descartável) durante
todo o período que se encontrem no local da prova, à exceção do período
compreendido entre a partida e meta. Após a meta será entregue a cada atleta
uma máscara cirúrgica, juntamente com o kit de meta; Os atletas após
receberem o Kit de meta devem abandonar a zona delimitada de prova.
b) No ato de inscrição da prova, os atletas terão de indicar o seu número de utente do
serviço nacional de saúde e o seu contacto telefónico;
c) A definição de caso suspeito a utilizar é a considerada pela DGS: pessoas que
desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse
habitual), ou febre (temperatura ≥ 37.5°C), ou dispneia/dificuldade respiratória, são
consideradas suspeitas de COVID-19. Perante um caso suspeito, a atuação preconizada
deverá ser a seguinte:
a. Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente
pelo próprio;
b. A pessoa/caso suspeito deverá ser encaminhada por um só colaborador para a
sala/área de isolamento, pelo circuito e para o local previamente definidos no
Plano de Contingência, onde este deverá ter disponível kit com água e alguns
alimentos não perecíveis, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de
papel, máscaras cirúrgicas e, sendo possível, acesso a instalação sanitária de
uso exclusivo;
c. Em seguida, deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as
recomendações.
d) À chegada ao local da prova, os atletas terão de passar num posto de controlo, onde
a organizaçáo irá medir a temperatura corporal a todos os atletas. Caso o atleta
obtenha um valor superior a 37,5ºC, a medição deverá ser repetida 2 vezes com 5
minutos de intervalo. Caso a temperatura se mantenha superior a 37,5ºC o atleta será
impedido de participar no evento;
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e) No Posto de Controlo, os atletas terão à sua disposição material de higienização (álcool
gel), para utilização na sua higienização individual;
f) O atleta receberá no secretariado um saco plástico para colocar os seus pertences,
caso assim o deseje, para posteriormente o depositar na viatura disponibilizada para o
efeito. Este material será levantado na Marina de Oeiras junto à zona de chegada.
g) As provas serão disputadas no formato convencional, com partidas conjuntas dentro
do mesmo género;
h) Em função do número de inscritos, são definidos horários específicos de Check In,
sendo os mesmos definidos e comunicados aquando da publicação da Start List;

7. CATEGORIAS PARA CLASSIFICAÇÕES
CATEGORIAS

MASCULINOS

FEMININOS

AA15 Masculino
AA14/15 Feminino

2006

2006-2007

AA16/17

2004 – 2005

2004-2005

AA 18/19

2002-2003

2002-2003

AA 20+

2001 e + velhos

2001 e + velhas

A idade considerada será a que o nadador terá no dia 31 de dezembro da época desportiva em que se encontra

GRUPO

ESCALÃO
ETÁRIO

ANOS DE
NASCIMENTO

GRUPO

ESCALÃO ETÁRIO

ANO DE
NASCIMENTO

Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G

25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59

96-92
91-87
86-82
81-77
76-72
71-67
66-62

Master H
Master I
Master J
Master K
Master L
Master M
Master N e O

60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 99

61-57
56-52
51-47
46-42
41-37
36-32
31-22
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8. DISPOSIÇÃO GERAIS
a) A segurança e apoio ao longo do percurso serão da responsabilidade da organização e
assegurada por diversas embarcações, de acordo com o estipulado pelo Diretor da Prova;
b) Para além dos barcos de apoio referidos no ponto anterior, a organização colocará ao
serviço dos participantes os meios de socorro necessários propostos pelo Serviço de
Proteção Civil de Oeiras;
c) A organização não se responsabilizará por acidentes ou danos que os participantes venham
a sofrer ou a causar no decorrer da prova, por má conduta desportiva ou desrespeito pelo
regulamento;
d) A organização reserva-se o direito de impedir a participação na prova ou de recolher,
durante o percurso, todos os participantes 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 secretariado
no dia da prova. Os nadadores serão marcados com o respetivo número nas costas e
ombros;
f) É permitido o uso de fato isotérmico em ambas as provas para efeitos de participação, de
acordo com as normas da natação em águas abertas, caso a temperatura da água do mar
seja inferior a 20ºC (regulamento FINA adotado pela FPN);
g) Caso a organização o exija, o participante deverá apresentar um documento de
identificação válido ou de filiação na federação respetiva;
h) A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais,
conforme previsto no D.L. 10/2009.
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9. INSCRIÇÕES E PREÇO
As inscrições estão limitadas a 425 nadadores (50 na prova 150m/250m, 175 na prova de 1000m,
200 na prova de 2500m), e são realizadas exclusivamente on-line, através dos seguintes
endereços:
Provas 150m/250m: www.jogosdeoeiras.pt
Provas de 1.000m/ 2.500m: Inscrições em http://travessiabessone.cm-oeiras.pt/
Períodos e valor de inscrição:
Provas promoção (150m/250m) de 17 de maio a 19 de junho de 2021
•

Inscrição Gratuita

Restantes provas (provas de 1000m e 2500m):
•

7,50 € - De 17 de maio a 3 de junho de 2021

•

10,00 € - De 4 de junho a 19 de junho de 2021

•

Os nadadores participantes na prova de 2500m e inscritos no Circuito Nacional de Água
Abertas beneficiam de um desconte de 25% sob os valores acima indicados, e desde que
a mesma seja realizada até à data limite de 14 de junho de 2021.

•

A prova de 2,5km, pelo facto de ser uma prova exclusiva para nadadores filiados e com
licença desportiva válida na Federação Portuguesa de Natação ou na Federação de Triatlo
de Portugal, a inscrição terá de ser validada pela Associação de Natação de Lisboa para
ser efetiva, sendo que em caso da mesma não ocorrer, o atleta terá de participar na prova
de 1.000m (se ainda existir vaga à data) ou anular a sua inscrição.

Nota: Não serão aceites quaisquer inscrições no dia de prova
As inscrições encerram a 19 de junho ou em data anterior, caso seja esgotado o limite das
inscrições. Após confirmação da inscrição, não é possível o seu cancelamento nem o respetivo
reembolso do valor pago. Contudo, será permitida a transferência de inscrições, através da
alteração do seu titular, até ao dia 24 de junho. Os pedidos de transferência têm obrigatoriamente
que ser realizados através do envio de um email para ddesporto@cm-oeiras.pt
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10. CLASSIFICAÇÕES E TEMPO LIMITE
Em ambas as provas a classificação individual oficial será ordenada pela Classificação Absoluta e
Classificação por categoria e género.
O tempo limite para a realização de ambas as provas é de 60 minutos após chegada do primeiro
atleta.

11. PRÉMIOS E OFERTAS

Por motivos relacionados com a Covid-19 não será realizada qualquer cerimónia de
entrega de prémios. A organização garantirá a entrega dos prémios as vencedores em
momento posterior.
Todos os participantes das provas de 1000m e 2500m receberão uma touca, uma sweatshirt e
uma medalha de participação. Na prova promoção (150m/250m) serão oferecidas touca, t’shirt
e medalha de participação.
Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados absolutos, masculinos e femininos, nas
provas de 1000m, 2500m.
12. PERCURSOS E PARTIDAS

Por questões de segurança associadas à prevenção de Covid-19, o sistema de partidas
será realizado por vagas e com partida de terra de modo a prevenir situações de
atropelamento em água e melhor poder fazer o apoio durante prova. Para efeitos de
elaboração das caixas de partidas , no ato de Inscrição os atletas deverão indicar um
tempo de inscrição que corresponda ao desempenho expectável para a distância em
que se inscreve.
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Percurso de 150m/250m – Um percurso em linha reta ao longo da Praia de Santo Amaro de
Oeiras. A partida e chegada serão dentro de água entre boias.
Percurso de 1000m – Um percurso em linha reta da Praia de Santo Amaro de Oeiras até à Oeiras
Marina, sem contorno obrigatório de boias. A partida e chegada serão dentro de água.
Percurso de 2500m – Um percurso em linha reta da Praia de Paço de Arcos até à Oeiras Marina,
com contorno obrigatório de boias pela direita. A partida e chegada serão dentro de água.

Os percursos apresentados poderão ser alterados no dia da prova por motivos de segurança.

13. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
Os dados recolhidos para efeitos de inscrição na XIV Travessia António Bessone Basto são geridos
pela empresa prestadora do serviço de inscrições, seguindo a sua política de Privacidade e
Proteção de Dados.
Ao inscrever-se, o participante assume conhecer e aceitar a sua Política de Privacidade e Proteção
de Dados.
É garantido aos participantes, nos termos da lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar por
escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES
Quaisquer esclarecimentos deverão ser remetidos por e-mail para ddesporto@cm-oeiras.pt
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor de Prova.
A organização prevê disponibilizar um autocarro, a partir das 17h00, que fará a ligação entre a
Oeiras Marina e a praia de Paço de Arcos para retorno dos atletas ao local de partida.
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