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1. INTRODUÇÃO

O Lidl Swim Challenge Cascais é um evento composto por provas do setor de
swim, com partidas, retornos e chegadas em terra, que decorre na Praia da
Ribeira, em Cascais, composta pelas seguintes provas:

● 3.8 km
● 1.9 km
● 1 km
● KIDS (400m, 200m)

O evento é organizado pela 3Iron Sports em parceria com a Câmara Municipal
de Cascais e Federação de Triatlo de Portugal.
O secretariado da prova estará aberto de Sábado, 21 de maio a Domingo, 22 de
maio na Praia da Ribeira.

Contactos:
● Email: info@swim-challenge.com
● Site: www.swim-challenge.com
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2. DATAS E HORÁRIOS

Horário Sábado, 21 de maio

16:00 às 20:00
Abertura do secretariado de prova
(Acreditação, alterações e inscrições de última hora)

Horário Domingo, 22 de maio

06:30 às
07:30

Acreditação no secretariado para a prova 3.8km (não são
permitidas alterações ou inscrições de última hora, no dia de
prova)

07:30 às
09:30

Acreditação no secretariado para a prova 1.9km (não são
permitidas alterações ou inscrições de última hora, no dia de
prova)

07:45 Briefing da prova 3.8 km

08:00 Início da prova 3.8 km

09:30 às 10:30
Acreditação no secretariado para a prova 1km (não são
permitidas alterações ou inscrições de última hora, no dia de
prova)

09:45 Briefing das provas 1.9 km

10:00 Início da prova 1.9 km

10:45 Briefing das provas 1 km

11:00 Início da prova 1 km

12:00 Cerimónia de entrega de prémios da prova 3.8 km, 1.9 km e 1 km*

13:00 às 14:00 Acreditação no secretariado para as provas KIDS

14:15 Briefing da prova KIDS

14:30 Início das provas KIDS (400m, 200m)

15:40 Cerimónia de entrega de prémios da prova KIDS*

*Condicionado aos constrangimentos COVID em vigor
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3. INSCRIÇÕES

As inscrições de todos os atletas participantes dependem da apresentação de
uma licença de federação válida (na Federação de Triatlo de Portugal, e
Federação Portuguesa de Natação ao abrigo do protocolo de colaboração para
participação em provas abertas), ou em alternativa, da compra de uma licença
diária no ato de inscrição, válida unicamente para o dia da prova.

1ª Fase 2ª Fase Última hora Desconto
Clube Provas

individuais

Condições
Até 30
abril

1 maio
a 13 maio

13-21 de
maio

22 de maio 10 ou + atletas

3.8 km 20€ 25€ 35€ Não aplicável 10%

1.9 km 15€ 20€ 30€ Não aplicável 10%

1 km 10€ 15€ 25€ Não aplicável Não aplicável

KIDS 10€ 10€ 15€ 15€ Não aplicável

Seguro
Diário

5€ Não aplicável

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no site da prova, em
www.swim-challenge.com, até às 23:59 do dia 13 de maio.

No ato da inscrição, aos valores acima referidos na tabela será acrescido a cada
transação um custo,  dependente da forma de pagamento:
Referência Multibanco - máx. 1,00€ + IVA
MBWAY: máx. 1,60€ + IVA
VISA: 0,30€ + 2% sobre valor da transação

Após esta data, as inscrições serão consideradas de última hora e apenas
poderão ser concretizadas no dia 22 de maio, no secretariado da prova. Para a
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prova Kids serão aceites inscrições de última hora também no dia 22 de maio.
O número de vagas pode terminar antes da data e horário indicado caso seja
atingido o limite estipulado pela organização, quer por questões de segurança
ou normal funcionamento da prova.

O Desconto Clube é válido para uma inscrição coletiva de 10 ou mais nadadores
do mesmo clube, para as provas 3.8 km e 1.9 km, desde que efetuadas durante o
período normal de inscrições (não poderão ser incluídas inscrições de última
hora). As provas KIDS e 1 km não estão incluídas.

As inscrições são pessoais e intransmissíveis.
No caso de pedido de cancelamento, não há devolução do valor das inscrições.

Apenas são aceites alterações da inscrição se feitas:
● Atraves do site: www.swim-challenge.com
● Presencialmente, apenas inscrições de última hora de acordo com o

Quadro anterior.

A organização não se responsabiliza pela participação e possíveis
lesões/acidentes de uma pessoa que integre indevidamente o evento em
substituição de um nadador inscrito.
O valor total de inscrição inclui:

● Participação na prova
● Touca de prova
● Seguro de Acidentes Pessoais (com aquisição de licença diária)
● Medalha de finisher
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.8 km 1.9 km 1 km KIDS

Idade mínima 15 anos 15 anos 14 anos 9 anos

Idade máxima — — 14 anos

Licenças

- Sem Licença (A)
- FTP
- FPN (B)

A)Sem licença será obrigatória a aquisição de um Seguro Diário  no valor de 5€

B)ao abrigo do protocolo de colaboração para participação em provas abertas

Uso de fato
isotérmico

Permitido (C)
Obrigatório: atletas
sem licença FTP

Permitido (C) Permitido

C) de acordo com regras FTP

Tempo limite
para
Acreditação

07:30 09:30 10:30 14:00

Partida 08:00 10:00 11:00 14:30

Tempo limite
para a prova

120 min. 60 min. 45 min. —

Nadadores
mínimos

— — —

Máximo de
Nadadores

250 250 100 50

Partida Em terra Em terra Em terra

Meta Em terra Em terra Em terra

Voltas 1 voltas 1 voltas 1 volta
400m: 2 voltas
200m: 1 volta
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a) O escalão é definido pela idade que o nadador terá no dia 31 de dezembro
do ano corrente.

b) Os nadadores terão de apresentar documentos de identificação e licenças
federativas caso a organização o exija.

c) A organização assegurará todo o apoio e segurança necessário para a
realização e acompanhamento da prova. Para tal, a organização contará
com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Corporação de Bombeiros,
ISN e dos canoístas necessários. A organização garantirá o
acompanhamento por um médico.

d) É da responsabilidade de cada inscrito garantir que a sua licença
federativa está válida no dia da prova (incluindo exame médico desportivo
válido). Em caso de incumprimento, as inscrições destes nadadores serão
rejeitadas.

e) A organização não se responsabiliza por danos ou acidentes que os
participantes sofram ou causem no decorrer da prova decorrentes de má
conduta, negligência ou violação pelo próprio de qualquer das regras de
segurança previstas para a competição.

f) A organização reserva-se ao 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.

g) A organização reserva-se ao direito de retirar algum nadador da água para
garantir a sua segurança e sempre que suceda uma das seguintes
condicionantes:
- Demonstração de fadiga extrema, desidratação, hipotermia, ritmo

extremamente lento, ou qualquer outro sinal que impeça o
participante de nadar com normalidade.

- Nadadores que não sigam as indicações de segurança da organização.
- Condições atmosféricas e de mar adversas.

h) A organização reserva-se ao direito de impedir a participação na prova ou
de recolher durante o decorrer da mesma todos os indivíduos que
tenham conduta antidesportiva, coloquem em risco a segurança ou
desrespeitem os restantes participantes, público ou membros da
organização e arbitragem. A tentativa de participação numa prova na qual
não esteja inscrito é penalizada com a suspensão do atleta para as edições
seguintes.

i) Os responsáveis por cada inscrição (efetuada exclusivamente online em
www.swim-challenge.com) terão de confirmar (através da escolha dessa
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opção sem a qual o processo de inscrição não será finalizado) que cada
atleta a ser inscrito (ou respetivo(a) progenitor(a)/tutor(a) legal no caso de
atletas menores de idade) aceita as condições deste regulamento e do
termo de responsabilidade cujo texto reproduzimos de seguida.

“Ao inscrever-se nesta prova o atleta (ou o(a) progenitor(a) / tutor(a) legal se
menor de idade) reconhece que participar em eventos desportivos desta
natureza pode ser potencialmente perigoso e que está ciente de que poderão
ocorrer acidentes. Declara também ser possuidor de condição física necessária à
participação e conclusão da prova em que se inscreveu, nela participando de
livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí
decorrentes, responsabilizando-se pela sua participação e não imputando
responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou
indiretamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos
pessoais ou materiais que venha a sofrer no decorrer da sua participação. Dá
também a sua autorização para que a entidade organizadora ou promotora do
evento utilize o seu nome e imagem em fotos, vídeos ou outros meios de
transmissão de imagens.”

A aceitação do termo de responsabilidade no momento do ato de inscrição
online é obrigatório e substitui o termo de responsabilidade em papel.
O preenchimento e assinatura do termo de responsabilidade em papel é
obrigatório para as inscrições de última hora efetuadas no dia e local da prova.

j) Em caso de necessidade e de acordo com o nº de inscritos e condições
meteorológicas e do mar, a organização poderá optar por realizar partidas
separadas por género.

k) A organização reserva-se ao direito de cancelar/suspender a prova (por
motivo de condições meteorológicas extremamente adversas ou por
outros motivos de força maior). Nestes casos a organização tentará
remarcar a prova para uma nova data conveniente à sua realização. Se a
prova for reagendada para uma data que ultrapasse 30 dias sobre a data
original, os atletas que tenham levantado o seu kit de atleta no dia de
prova original, poderão solicitar um voucher do valor total da inscrição
para a edição seguinte.
A organização reserva-se ao direito de ajustar as distâncias das provas em
caso de necessidade extrema (condições meteorológicas extremamente
adversas ou por outros motivos de força maior), e ainda, de acumular
várias provas numa só, podendo por isso alterar a distância inicial da prova
não realizada no seu horário original.
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l) A organização reserva-se ao direito de alterar os percursos.
m)Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo

Diretor de Prova, e de acordo com os regulamentos da FTP em vigor.
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5. ARBITRAGEM

A arbitragem da prova é assegurada pela organização.
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6. PERCURSOS

Prova 3.8 km

Uma volta de 3.800 m, com 3 boias de
viragem e 9 boias de sinalização dentro
do percurso .
A partida e a meta são realizadas fora de
água.

Prova 1.9 km

Uma volta de 1900 m, com 3 boias de
viragem e duas boias para passar entre
elas.
A partida e a meta são realizadas fora de
água.

Prova 1 km

Apenas 1 volta de 1000 m, com partida
fora de água. 3 boias de viragem e duas
boias para passar entre elas

A partida e a meta são realizadas fora de
água.
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Prova KIDS:

Uma volta para a prova KIDS 200 m,
duas voltas para KIDS 400 m.
A partida é feita fora de água, bem
como a meta. No caso dos KIDS 400 m,
para iniciar a segunda volta, o atleta sai
da água, percorre um pequeno
percurso no areal e volta a entrar na
água.

7. REGRAS GERAIS

a) Não é permitido aos nadadores o uso de materiais ou objetos auxiliares de
flutuação, propulsão e respiração, tais como, mas não limitado a:
● Pullbuoy;
● Barbatanas;
● Snorkel.

b) É obrigatório o uso da touca fornecida pela organização.
c) Os atletas que não usarem fato isotérmico serão marcados com os

respetivos números nas costas, nos braços e mãos. Os atletas que usarem
fato isotérmico serão marcados com os respetivos números nas mãos e
nas toucas.

d) Para provas com temperatura da água é inferior a 24,5ºC o fato isotérmico
é opcional. É obrigatório quando a temperatura da água for inferior a 16ºC.
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Os fatos em material têxtil não podem ir além dos ombros, pescoço e
tornozelos, respeitando em todos os outros requisitos as especificações dos
fatos para a piscina.
*Nota: Os fatos isotérmicos são fatos que produzem isolamento térmico. Os
fatos isotérmicos, tanto para homem com para mulher, deverão cobrir o tronco,
costas, ombros e joelhos, mas não se podem estender para além do pescoço,
tornozelos e pulsos.

e) Todas as boias sinalizadoras do percurso devem ser contornadas de
acordo com o indicado (tanto no mapa da prova como na explicação
durante o briefing que antecede as provas) sob pena de desclassificação.

f) A chegada, quando feita em terra, só é considerada quando o atleta
transpõe com o tronco a linha perpendicular imaginária à linha de meta
presente debaixo do pórtico de meta.

g) Os nadadores podem participar em mais do que uma das provas do Swim
Challenge mas no momento da inscrição terão de escolher qual a
principal, participando nas restantes como extra competição. Nas provas
extra competição não serão incluídos na classificação final
individual/coletiva nem terão direito aos prémios listados na secção
“Prémios” dos respetivos regulamentos (com exceção da medalha de
participação).

h) Em caso de protesto, este terá que ser apresentado por escrito ao
responsável da arbitragem, até 15 minutos após o final da respetiva prova.

8. PROCEDIMENTOS COVID-19

Atendendo ao evoluir da situação pandémica em Portugal, a organização
reserva-se ao direito de introduzir regras específicas, que poderão incluir (entre
outras):

a) Uso obrigatório de máscara durante todo o período que se encontrem no
local da prova;

b) Apresentação de comprovativo de vacinação completa ou de teste
Antigénio / PCR COVID19 negativo à responsabilidade do atleta.
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9. CLASSIFICAÇÕES INDIVIDUAIS

Serão geradas as seguintes classificações:
a) Geral individual
b) Individual feminina
c) Individual masculina
d) Classificação coletiva absoluta por estafeta
e) Por categorias, de acordo com a seguinte tabela:

Prova Categoria

Ano de Nascimento

Masculino
s

Femininos

400m
KIDS I 2008 a 2009

KIDS II 2010 a 2011

200m KIDS III 2012 a 2013

3.8 km
1.9 km
1 km

14-16 (1km) 2006 a 2008

15-16 (3.8km &
1.9km)

2006 a 2007

17-18 2004 a 2005

19-24 1998 a 2003

25-34 1988 a 1997

35-44 1978 a 1987

45-54 1968 a 1977

55-64 1958 a 1967

65-74 1948 a 1957

75-84 1938 a 1947

85 e mais Até 1937
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10. CLASSIFICAÇÕES POR EQUIPAS

A classificação de equipas existe para equipas que competiram com cinco ou
mais atletas ao longo de todo o evento (provas 3.8 km, 1.9 km; KIDS 200; KIDS
400; com e sem fato). Apenas atletas que terminam a prova e são classificados
pontuam para a classificação de equipas.

Nas provas 3.8 km e 1.9 km esta classificação é obtida pela soma dos pontos
obtidos de acordo com o rank do atleta, da forma exemplificada na seguinte
tabela:

Rank Pontos

1º 50

2º 49

3º 48

… …

A partir do 50º lugar, é atribuído um ponto por participante.

A equipa com mais pontos é considerada vencedora.

Para a competição KIDS esta classificação é obtida pela soma dos pontos
obtidos de acordo com o número de participantes em cada categoria (KIDS I, II
e III), da forma exemplificada na seguinte tabela:

Rank Pontos

1º nº de participantes

2º nº de participantes -1

3º nº de participantes -2

… …

A equipa com mais pontos é considerada vencedora.
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11. PRÉMIOS

Serão premiados, na cerimónia de entrega de prémios, os seguintes
classificados:

Abs
Masculinos

Abs
Femininos

Equipas Escalões

3.8 km 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º

1º

1.9 km 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º 1º

1 km 1º, 2º, 3º 1º, 2º, 3º -- --

KIDS 400 -- --
1º, 2º, 3º

1º, 2º, 3º

KIDS 200 -- -- 1º, 2º, 3º
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1. INTRODUCTION

The Lidl Swim Challenge Cascais is an event composed of races in the swim
sector, with starts, returns and arrivals on land, taking place at Praia da Ribeira,
in Cascais:

● 3.8 km
● 1.9 km
● 1km
● KIDS (400m, 200m)

The event is organized by 3Iron Sports in partnership with the Cascais
Municipality and the Portuguese Triathlon Federation.

The Race Office will be open from Saturday, May 21 to Sunday, May 22 at Praia da
Ribeira.

Contacts:
Email: info@swim-challenge.com
Site: www.swim-challenge.com
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2. SCHEDULE AND EVENT PROGRAM

Schedule Saturday, May 21st

16:00 às 20:00 Race Office Open
(Accreditation, changes and last minute registrations)

Schedule Sunday, May 22nd

06:30 to 07:30 Accreditation for the 3.8km race (no changes or last minute
registrations allowed on race day)

07:30 to 09:30 Accreditation for the 1.9km race (no changes or last minute
registrations allowed on race day)

07:45 Race Briefing 3.8 km

08:00 Race Start 3.8 km

09:30 to 10:30 Accreditation for the 1km race (no changes or last minute
registrations allowed on race day)

09:45 Race Briefing  1.9 km

10:00 Race Start  1.9 km

10:45 Race Briefing  1 km

11:00 Race Start  1 km

12:00 Award Ceremony 3.8 km, 1.9 km e 1 km*

13:00 to 14:00 Accreditation for the KIDS races

14:15 Race Briefing KIDS

14:30 Race Start KIDS (400m, 200m)

15:40 Award Ceremony KIDS*

*Subject to the COVID constraints in place
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3. REGISTRATION

The slots of all participating athletes depend on the presentation of a valid
federation license (from the Triathlon Federation of Portugal, and the
Portuguese Swimming Federation under the collaboration protocol for
participation in open events), or alternatively, the purchase of a daily license at
registration, valid only for the day of the event.

1st Phase 2nd Phase Last Minute Club Discount
Individual

events

Conditions Until April
30th May 1st to

May 13th May 21st May 22nd 10 or more
athletes

3.8 km 20€ 25€ 35€ N/A 10%

1.9 km 15€ 20€ 30€ N/A 10%

1 km 10€ 15€ 25€ N/A N/A

KIDS 10€ 10€ 15€ 15€ N/A

Daily
License 5€ N/A

Entries must be made exclusively on the race website, at
www.swim-challenge.com, until 23:59 on 13 May.

At the time of registration, a cost will be added to the amounts referenced on
the above table, for each transaction, depending on the method of payment:
ATM Reference - max. 1,00€ + IVA
MBWAY: max. 1,60€ + IVA
VISA: 0,30€ + 2% of transaction value

After this date, registrations will be considered last minute and can only be
made on 22 May, at the race office. For the Kids' Race last minute registrations
will be accepted also on the 22nd of May. The number of places may finish
before the date and time indicated if the limit stipulated by the organization is
reached, either for safety reasons or for the normal running of the race.
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The Club Discount is valid for a collective entry of 10 or more swimmers of the
same club, for the 3.8 km and 1.9 km races, provided that the entries are made
during the normal entry period (last minute entries cannot be included). The
KIDS and 1 km races are not included.

Entries are personal and non-transferable.
In case of cancellation request, there is no refund of registration fees.

Registration changes will only be accepted if made:

● Through the website: www.swim-challenge.com
● In person, only last minute registrations according to the above Table.

The organization is not responsible for the participation and possible
injuries/accidents of a person who integrates unduly the event in substitution of
a registered swimmer.

The total registration fee includes:

● Participation in the race
● Race cap
● Personal Accident Insurance (with purchase of a daily license)
● Finisher medal
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4.GENERAL PROVISIONS

3.8 km 1.9 km 1 km KIDS

Minimum
Age 15 y/o 15  y/o 14  y/o 9  y/o

Maximum
Age — — 14  y/o

License

- No License (A)
- FTP
- FPN(B)

A) Without a license will be mandatory the purchase of a Daily Insurance in the amount of
5€.
B)under the protocol of collaboration for participation in open races

Wetsuit Use

Allowed (C)
Mandatory: athletes
without FTP License

Allowed(C) Allowed

C) according to FTP rules

Time Limit
for
Accreditation

07:30 09:30 10:30 14:00

Start 08:00 10:00 11:00 14:30

Time Limit
for Race 120 min. 60 min. 45 min. —

Minimum
participants — — —

Maximum
Participants 250 250 100 50

Start On land On land On land

Finish On land On land On land

Laps 1 lap 1 lap 1 lap 400m: 2 laps
200m: 1 lap
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a) The age group is defined by the age the swimmer will be on 31 December
of the current year.

b) The swimmers must present identification documents and federative
licenses if required by the organization.

c) The organization will ensure all the necessary support and security for the
accomplishment and monitoring of the competition. For that, the
organization will count on the support of the Cascais City Hall, Fire
Brigade, ISN and the necessary canoeists. The organization will ensure the
accompaniment by a doctor.

d) It is the responsibility of each participant to ensure that their federation
license is valid on the day of the competition (including a valid sports
medical examination). In case of non-compliance, the entries of these
swimmers will be rejected.

e) The organization is not responsible for any damage or accidents that the
participants suffer or cause during the competition due to misconduct,
negligence or violation of any of the safety rules of the competition.

f) The organization reserves the right to prevent the participation in the race
or to collect during the course all the individuals that do not present
technical and physical conditions to finish the race safely.

g) The organization reserves the right to remove any swimmer from the
water to ensure their safety and whenever one of the following conditions
occurs:

● Demonstration of extreme fatigue, dehydration, hypothermia,
extremely slow pace, or any other sign that prevents the participant
from swimming normally.

● Swimmers who do not follow the safety instructions given by the
organization.

● Adverse weather and sea conditions.
h) The organization reserves the right to prevent the participation in the race

or to collect during the course of the race all individuals who behave
unsportingly, endanger safety or disrespect the other participants, the
public or members of the organization and referees. The attempt to
participate in a race in which the athlete is not registered will be penalized
with the suspension of the athlete for the following editions.

i) The responsible party for each registration (made exclusively online at
www.swim-challenge.com) must confirm (by choosing this option
without which the registration process will not be finalized) that each
athlete to be registered (or respective parent/legal guardian in the case of
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underage athletes) accepts the conditions of this regulation and the term
of responsibility whose text we reproduce below.

"By registering for this event the athlete (or parent/legal guardian if a minor)
acknowledges that participating in sporting events of this nature can be
potentially dangerous and is aware that accidents may occur. Also declares to
be in the necessary physical condition to participate and conclude the event
he/she enrolled in, participating in it willingly and with full knowledge of its
regulations and obligations arising therefrom, taking responsibility for his/her
participation and not attributing responsibility to persons, companies or
entities, involved directly or indirectly in the organization or promotion of the
event, for any personal or material damage he/she may suffer during the
course of his/her participation. You also give your permission for the event
organizer or promoter to use your name and image in photos, videos or other
means of image transmission."

Acceptance of the disclaimer at the time of online registration is
mandatory and replaces the paper disclaimer.
The completion and signature of the paper disclaimer is mandatory for
last minute registrations made on the day and place of the event.

j) In case of need and according to the number of participants and the
weather and sea conditions, the organization may choose to hold
separate starts by gender.

k) The organization reserves the right to cancel/suspend the race (due to
extremely adverse weather conditions or other extraordinary reasons). In
these cases the organization will try to reschedule the race to a new date
convenient for its accomplishment. If the race is rescheduled for a date
that is more than 30 days after the original date, athletes who have
collected their athlete's kit on the original race day, may request a voucher
for the total amount of the registration for the next edition.
The organization reserves the right to adjust the distances of the races in
case of extreme necessity (extremely adverse weather conditions or other
extraordinary reasons), and also, to accumulate several races into one, and
may therefore change the initial distance of the race not held on its
original schedule.

l) The organization reserves the right to change courses.
m)All cases omitted in these regulations shall be resolved by the Race

Director, and in accordance with the regulations of the FTP in force.
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5. ARBITRATION

The arbitration of the race is ensured by the organization.
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6. COURSES

3.8 km

1 lap of 3,800 m, with 3 turning buoys
and 9 signal buoys on the course.

The start and finish line are held on
land.

1.9 km

1 lap of 1,900 m, with 3 turning buoys
and 2 buoys to pass in between.

The start and finish line are held on
land.

1 km

1 lap of 1,000 m, with 3 turning buoys
and 2 buoys to pass in between.

The start and finish line are held on
land.

LIDL SWIM CHALLENGE CASCAIS 2022 REGULATIONS 11



KIDS

1 lap for the KIDS 200 m race, 2 laps
for the KIDS 400 m.

The start and finish line are held on
land.

In the case of the KIDS 400 m, to start
the second lap, the athlete must
leave the water, run a short distance
on the sand and then re-enter the
water.
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7. GENERAL RULES

a) Swimmers are not permitted to use auxiliary materials or objects for
flotation, propulsion and breathing such as, but not limited to:

● Pullbuoy;
● Fins;
● Snorkel.

b) It is mandatory to wear the cap provided by the organization.
c) Athletes not wearing wetsuits will be marked with numbers on their back,

arms and hands. Athletes wearing a wetsuit will be marked with numbers
on their hands and caps.

d) For races where the water temperature is less than 24.5ºC the wetsuit is
optional. It is mandatory when the water temperature is less than 16ºC.
The wetsuits made of textile material cannot go beyond the shoulders,
neck and ankles, respecting in all other requirements the specifications of
the wetsuits for the pool.

*Note: Wetsuits are suits that produce thermal insulation. Wetsuits, both
for men and women, must cover the torso, back, shoulders and knees, but
cannot extend beyond the neck, ankles and wrists.

e) All signal buoys on the course must be circumvented as indicated (both
on the race map and in the explanation during the briefing before the
race) under penalty of disqualification.

f) The finish, when done on land, is only considered when the athlete
crosses with the torso the imaginary perpendicular line to the finish line
present under the finish line gate.

g) The swimmers may participate in more than one of the LIDL Swim
Challenge races but at the moment of registration they will have to
choose the main one, participating in the others as extra competition. In
the extra competition races they will not be included in the final
individual/collective classification and will not have the right to the prizes
listed in the section "Prizes" of the respective regulations (with the
exception of the participation medal).

h) In case of protest, this will have to be presented in writing to the referee,
up to 15 minutes after the end of the respective competition.
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8. COVID-19 PROCEDURES

Given the evolving pandemic situation in Portugal, the organization reserves
the right to introduce specific rules, which may include, but are not limited to:

● Mandatory wearing of mask during the whole period the athlete is in the
race venue;

● Presentation of proof of complete vaccination or negative COVID19
Antigen / PCR test at the athlete's responsibility.
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9. INDIVIDUAL RANKINGS

The following classifications will be generated:

● General individual
● Individual female
● Men's individual
● Absolute collective classification by relay
● By categories, according to the following table:

Race Category
Year of Birth

Male Female

400m
KIDS I 2008 to 2009

KIDS II 2010 to 2011

200m KIDS III 2012 to 2013

3.8 km
1.9 km
1 km

14-16 (1km) 2006 to 2008

15-16
(3.8km & 1.9km)

2007 to 2006

17-18 2004 to 2005

19-24 1998 to 2003

25-34 1988 to 1997

35-44 1978 to 1987

45-54 1968 to 1977

55-64 1958 to 1967

65-74 1948 to 1957

75-84 1938 to 1947

85 and > Up to 1937
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10. TEAM RANKINGS

The team classification exists for teams competing with five or more athletes
throughout the event (3.8 km, 1.9 km races; KIDS 200; KIDS 400; with and
without wetsuits). Only athletes that finish the race and are classified score
points for the team classification.

In the 3.8 km and 1.9 km races, this classification is obtained by adding the
points obtained according to the athlete's rank, as exemplified in the following
table:

Rank Points

1st 50

2nd 49

3rd 48

… …

From the 50th place on, 1 point will be awarded per participant.

The team with the most points is deemed the winner.

For the KIDS competition this classification is obtained by adding the points
obtained according to the number of participants in each category (KIDS I, II
and III), as exemplified in the following table:

Rank Points

1st number of participants

2nd number of participants -1

3rd number of participants -2

… …

The team with the most points is deemed the winner.
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11.AWARDS

The following will be awarded at the prize-giving ceremony:

Abs Male Abs Female Teams Age
Groups

3.8 km 1st, 2nd, 3rd 1st, 2nd, 3rd 1st, 2nd,
3rd

1st

1.9 km 1st, 2nd, 3rd 1st, 2nd, 3rd 1st

1 km 1st, 2nd, 3rd 1st, 2nd, 3rd -- --

KIDS 400 -- -- 1st, 2nd,
3rd

1st, 2nd,
3rd

KIDS 200 -- -- 1st, 2nd,
3rd
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