MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines recebe 2.º Torneio de Masters
do Litoral Alentejano
A Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia acolhe, no dia 7 de janeiro, com sessões às 9h30 e
às 16h00, o 2.º Torneio de Masters do Litoral Alentejano, com a participação de alguns dos
melhores atletas masters a nível nacional.
Trata‐se de uma iniciativa com organização do Clube de Natação do Litoral Alentejano (CNLA),
Associação de Natação do Distrito de Santarém e Analentejo e apoio da Câmara Municipal de
Sines.
Com esta prova, a primeira do calendário nacional de masters em 2012, o CNLA pretende
conseguir uma forte promoção da modalidade, bem como um incentivo à prática da natação em
todas as idades.
Para além da disputa do torneio em termos individuais e coletivos, os masters participantes
terão em Sines uma excelente prova de preparação para o momento alto da época de inverno,
no final do mês de janeiro, em Tomar, o Open de Inverno de Masters, organizado pela Federação
Portuguesa de Natação.
O torneio é aberto também a nadadores seniores, até aos 24 anos (nascidos até 1988). Para
estes atletas, que nadam extracompetição, o torneio proporciona uma boa oportunidade de
preparação e avaliação.
Espera‐se que a representação do CNLA no torneio supere a dezena de atletas, entre nadadores
masters e seniores.
Uma das curiosidades da competição é verificar se será suplantado o número de recordes
nacionais de masters (15) obtido pelos atletas na primeira edição do torneio.
Inscrições até 3 de janeiro. Mais informações em www.ands.pt.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun‐sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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