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ENCONTRO NACIONAL JOVEM DE TRIATLO 

Salir do Porto 

5 e 6 de Novembro de 2022 

Nota informativa 3 

1. Relembramos a informação sobre o apoio à deslocação: A FTP irá  incluir o 

Encontro Nacional Jovem 2022 nos mecanismos de apoio à deslocação, 

conforme o regulamento em vigor para as provas jovens. 

 

Nesta nota 3 divulgamos mais informações, a saber: 

1. À chegada ao local de concentração, os atletas e treinadores receberão 

um saco alusivo ao evento, o qual conterá uma camisola e os lanches da 

manhã e da tarde de sábado; 

2. Os participantes que estarão nos 2 dias terão que dormir no pavilhão não 

sendo permitido ausentar-se para dormir noutro local; 

3. Os atletas e treinadores devem ser portadores de saco-cama e colchões; 

4. As refeições são gratuitas para atletas e treinadores. Local: Associação 

Cultural de Salir (https://goo.gl/maps/XKSYpz3Tnfda3tED8), exceto o 

pequeno-almoço de domingo que é no Pavilhão da Mata;  

5. Os pais, ou qualquer outra pessoa, podem assistir à entrega de prémios. 

Pavilhão da Mata, Caldas da Rainha 

(https://goo.gl/maps/Suh4Zk3BmPFNkhbm7) 

6. O Encontro não é aberto a atletas não federados; 

7. Tipo de bicicleta a usar: BTT; 

8. A ação de formação para treinadores será ministrada pela Prof.a Anna 

Volossovitch e terá lugar no Auditório da Sociedade de Instrução e Recreio 

"Os Pimpões" (https://goo.gl/maps/54CTGM6ZQaqykq1QA). Jantar no 

mesmo local; 

https://goo.gl/maps/XKSYpz3Tnfda3tED8
https://goo.gl/maps/Suh4Zk3BmPFNkhbm7
https://goo.gl/maps/54CTGM6ZQaqykq1QA
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9. As atividades que incluam natação terão lugar em piscina descoberta. 

Assim torna-se necessário que os atletas juvenis e cadetes sejam 

portadores do seu fato isotérmico; 

10. A Cerimónia de Entrega dos prémios inclui a entrega dos seguintes 

prémios relativos aos campeonatos de 2022, a saber: 

 Campeonato Nacional: 3 primeiros clubes, 3 primeiros juvenis 

masculinos em Aquatlo, Duatlo e Triatlo, e 3 primeiros juvenis 

femininos em Aquatlo, Duatlo e Triatlo; 

 Campeonatos Regionais: 3 primeiros clubes de cada uma das 

seguintes regiões: Douro Norte; Litoral e Interior Norte; Litoral e 

Interior Centro; Lisboa e Alto Alentejo; Algarve e Baixo Alentejo. 

11. As dormidas irão ter lugar no Pavilhão Desportivo da Mata (Caldas da 

Rainha (https://goo.gl/maps/Suh4Zk3BmPFNkhbm7) 

12. Os atletas devem ser portadores do seu conjunto de identificação de 

federado (dorsal, touca e placa na bicicleta); 

13. Os atletas e treinadores deverão ser portadores de reforço alimentar para 

a manhã de domingo; 

14. Os treinadores serão distribuídos pelas várias atividades segundo uma 

escala a divulgar em breve. 

 

A organização 

28 de Outubro de 2022 

https://goo.gl/maps/Suh4Zk3BmPFNkhbm7

