
Época 2013/2014 

Ginásio Clube de Santo Tirso 

Secção Natação Pura 

Competição 



Filosofia e Objetivos 

O ensino, a promoção, divulgação e prática de 
natação 

 

 



Filosofia e Objetivos 

http://www.youtube.com/watch?v=us2K3QSpNnQ


Secção Natação Pura 
(Competição) 

Iniciação da natação de competição 
 

Formação dos futuros nadadores constituintes das equipas de competição das 
categorias superiores do GCST (Natação) 

Nesta etapa consideramos ser fundamental o trabalho físico e técnico, dentro de um 
planeamento que procura privilegiar a componente educativa.  

 

A nossa secção não defende objetivos de curto prazo, mas na época 2013/2014, graças a um 
processo de treino equilibrado, pretendemos ser uma referência regional. O plano de 
carreira do nadador prevê um trabalho de médio e longo prazo, preparando os nossos 

nadadores para atingir o máximo da sua capacidade de rendimento entre 15 e aos 18 anos.  



Grupos de Treino 

Sexo Pré-Competição 
Cadetes 1 

Cadetes  2/3  Infantis Juvenis Juniores / 
Seniores 

Masculinos 2004 e mais 
novos 

2002/2003 2000/2001 1998/1999 1997 e mais 
velhos 

Femininos 2005 e mais 
novos 

2003/2004 2001/2002 1999/2000 1998 e mais 
velhos 



Dias e Horários de Treino 
Os grupos de treino realizam  a sua preparação com uma carga de treino progressiva que, respeitando as diferenças 
individuais, evolui de ano para ano. O treino de água será complementado com uma variada preparação física dirigida 
pelos nossos técnicos.  De modo algum, o treino seco substitui o treino de água.   

PRÉ-COMPETIÇÃO / CADETES 1 - Masc. 04/05/06 e Fem. 05/06 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 18:30 - 19:30   18:30 - 19:30 18:30 - 19:30   8:30 - 10:00 

Local GCST   GCST GCST   GCST 

CADETES 2 e 3 - Masc. 02/03 e Fem. 03/04 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 18:00 - 19:30   18:00 - 19:30 18:30 - 20:00 19:15 - 20:30 8:30 - 10:00 

Local GCST   GCST GCST GCST GCST 



Dias e Horários de Treino 
INFANTIS - Masc. 00/01 e Fem. 01/02 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário     18:00 - 19:00   18:00 - 19:00   

Local     GCST   GCST   

Horário 19:15 - 20:45 19:00 - 20:45 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45 8:00 - 10:00 

Local GCST GCST GCST GCST GCST GCST 

JUVENIS, JUNIORES E SENIORES - Masc. 99 e + velhos e Fem. 00 e + velhas 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 7:00 - 8:15   7:00 - 8:15   7:00 - 8:15 8:00 - 10:00 

Local GCST   GCST   GCST GCST 

Horário 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00   

Local GCST (SM) GCST (SM) GCST GCST (SM) GCST   

Horário 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45 19:15 - 20:45   

Local GCST GCST GCST GCST GCST   

MASTERS - 89 + velhos 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Horário 20:45 - 21:45   20:45 - 21:45     8:30 - 10:00 

Local GCST   GCST     GCST 



Objetivos por grupo de treino 

Pré-Competição/ Cadetes 1  

• Obter domínio das 4 técnicas de nado 
• Domínio das técnicas de partidas e viragem, de acordo com o regulamento desportivo 
• Criação de hábitos de treino corretos, nomeadamente ao nível de motivação/vontade, 
assiduidade e pontualidade 
• Observação do comportamento e inserção no grupo, quer durante os treinos, quer fora deles 
 
 
  Cadetes 2/3 

• Reforço das exigências ao nível de hábitos de treino (assiduidade, pontualidade, relógio, FC, 
disciplina e espirito de equipa 
• Consolidação do desempenho técnico (4 técnicas, partidas e viragens) 
• Desenvolvimento de uma boa base de treino aeróbio 
• Estimulação da fonte de energia anaeróbia-alática 
• Participação competitiva regular com objetivos bem definidos e orientados, para uma melhoria 
técnica e progressão constante, aliadas a uma atividade saudável e divertida. Desincentivar 
obsessão pela vitória e a importância classificativa. 
 

 
 
  



Objetivos por grupo de treino 

Infantis A/B  

• Criação de pressupostos técnicos, fisiológicos e motivacionais 
• Inicio do controlo de treino através da FC 
• Demonstração de um bom nível de prestação competitiva ao longo da época, assegurando 
participação nos campeonatos nacionais 
• Presença nos campeonatos nacionais (>nº de nadadores e qualidade nos resultados) 
• Hábitos de treino rigorosos 
 
  Juvenis/Juniores/Seniores 

• Melhoria progressiva da prestação; maximização dos resultados desportivos 
• Procura de afirmação individual e coletiva (em campeonatos nacionais), ambicionando 
gradualmente títulos e classificações. Em termos coletivos subida de divisão 
• Internacionalização 
• Conquista do direito à participação em competições internacionais (seleção nacional) 
• Conquista de recordes nacionais categorias e absolutos  
• Estatuto de Alta Competição 
 
 
  



Objetivos por grupo de treino 

Masters 

Porque a natação master? 
 
Não existem dúvidas de que a prática de exercício regular contribui para a boa saúde física e 
mental, independentemente da nossa idade. A natação é uma das melhores formas de exercício. A 
prática deste desporto não sobrecarrega as articulações com os choques repentinos e beneficia o 
sistema cardiovascular, reduz o colesterol e influencia positivamente o tônus muscular, resistência 
e bem-estar emocional. Além disso, é divertido! 
 
A Natação Masters oferece a excelente oportunidade de praticar exercício e melhorar as diferentes 
técnicas de natação e resistência. Ser nadador master significa querer estar em forma, ter o prazer 
de estar com os outros nadadores compartilhar esses interesses ao fazê-lo, e para alguns, melhorar 
a capacidade competitiva ao longo do tempo. A Natação Master incentiva a competição permite-te 
explorar os teus limites. Fazendo parte da nossa equipa tens oportunidade de melhorar as tuas 
capacidades físicas, fazeres novos amigos, competir e viajar. 
 
  



Objetivos por grupo de treino 

Masters 

Quem são os nadadores masters do Ginásio Clube de Santo Tirso? 
 
- As mulheres e homens, com mais de 25 anos (conta o ano em que completam os 25 anos). 
Mesmo se tiver idade acima de 90 anos, pode continuar a ser um membro importante e activo de 
Natação Masters. 
- Os nadadores de todos os níveis: a nossa vontade de nadar é o que importa. Interessa mais o tipo 
de pessoa que és, do que a velocidade com que nadas. O objectivo dos treinos é melhorar o modo 
como se nada, adquirindo melhor técnica, mais força e resistência. 
- Pertencendo à equipa de natação master pode treinar sozinho ou em grupo consoante a 
disponibilidade de horário. Claro que na maioria das vezes pressupõem que tenhamos actividades 
em conjunto. 
Existe um plano de treino semanal que é enviado pelo treinador. As sessões de treino 
acompanhadas pelo técnico serão três. 
 
Porque juntares-te a nós? 
- Objetivos e Desafios: O grande desafio é nadar mais e melhorar as diferentes técnicas de nado a 
cada ano. O mais importante é a participação e o trabalho de equipa, os resultados vão 
melhorando a cada participação, assim como a boa forma física. Desta forma estarás mais saudável 
e mais apto a exercer sem esforço outras modalidades nomeadamente a caminhada, corrida, etc. 



Objetivos por grupo de treino 

Masters 

Atitude: Estamos na equipa para fazer exercício e nadar, para nos sentirmos bem connosco e com 
os outros. Os melhores nadadores não são os mais “estilosos “, ninguém irá reparar na cor do teu 
fato de banho mas sim na tua boa disposição e vontade de querer nadar sempre melhor! 
Regulamento “MASTER” 
1. Incentivar os colegas novos na equipa, a participar em todas as sessões de treino e também nas 
competições; 
2. Manter o ânimo sempre elevado; 
3. Apoiar os colegas no momento da realização de provas; 
4. Saltar para a água ao sinal de partida e nunca antes; 
5. Tirar os chinelos no momento de subir para o bloco; 
6. Não experimentar novas habilidades nas competições. 
Camaradagem: treinar em equipa permite adquirirmos um bom ritmo de treino já que tentaremos 
sempre alcançar os mais rápidos do que nós. Os colegas vão contribuir para nos mantemos 
interessados e o treino será mais rápido. Se ficares cansado, eles vão ajudar-te e motivar-te a 
continuar. 
Diversão e hábitos de vida saudável: nadar é divertido! É mais fácil manteres-te numa modalidade 
quando tens uma equipa e companhia para treinares, do que fazeres exercício sozinho. Diversão é 
um conceito que varia de pessoa para pessoa. Para alguns estar na água é pura alegria. Outros 
desfrutam da sensação de dever cumprido no estabelecimento de metas, trabalhando para as 
atingir. Outros desfrutam de brincadeiras animadas com companheiros e treinadores. Está tudo lá.  



Equipamento 
(para participação em competições) 

Obrigatório* Opcional 

Polo 
Fato de treino 
Calções  
T-shirt 

Fato de Banho 
Mochila / Saco Desportivo 
Kispo 
Sweat 
 

*É obrigatório comprar?  
É uma contribuição individual para que, em ambiente de prova, “o todo seja maior que a soma das partes”.  
Através de uma equipa bem representada alcançamos o objetivo individual de fazer parte de uma “GRANDE” 
equipa. 



Equipamento 
(para participação em competições) 



Equipamento 
(para participação em competições) 



Horários de Atendimento 

Pessoalmente: 3ª e 6ª, das 18:30h às 19:00h (marcação prévia 917798984) 
 
Remotamente:  por e-mail: natacao@ginasioclubesantotirso.com 

Inscrições em competições 

Será da responsabilidade do treinador de cada grupo a decisão acerca da decisão de participação 
de cada nadador numa determinada competição. 
 
A dispensa de presença de um nadador numa competição pode ser motivada por: 
• Falta de condição física e técnica 
• Ausência de tempos inferiores ao TLP’s ou permitam integrar a selecção absoluta do GCST 
• Outros (doença, baixa assiduidade aos treinos, lesão, etc) 
• Como medida disciplinar 
 
 
 




