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3 - Os jogos na 1ª Fase - Grupos, do Torneio de Abertura de Absolutos Masculinos da ANL, em caso de vitória serão atribuidos 3 (três) 

pontos, em caso de empate, será atribuido 1 (um) ponto e em caso de derrota serão atribuidos 0 (zero) pontos.

4 – CASOS OMISSOS

Todos os casos omissos serão resolvidos pela direção técnica da ANL, de acordo com os Regulamentos da FPN em vigor.

3 - A equipa que ficar em 1º lugar será apurada para a 2ª Fase - Final.

2.2. - 2ª FASE - FINAL

1 - As equipas vencedoras das zonas norte e sul (ANL) irão disputar em piscina neutra e com organização da FPN, o título de 

Campeão do Torneio de Abertura de Absolutos Masculinos.

3 – ESPECIFICIDADES

1 - Os jogos terão o habitual  tempo de jogo regulamentar, mas com 2´de tempo de intervalo entre todos os periodos.

2 - Cada equipa poderá apenas, solicitar um Time Out, por jogo.

2 – O Torneio de Abertura - Zona Sul terá duas fases.

Na 1ª Fase haverá dois grupos (A e B) e as equipas que os compõem irão se defrontar entre si.

Cada equipa efetuará nesta 1ª Fase, dois jogos.

Na 2ª Fase as equipas que ficarem em 3º lugar em cada um dos grupos, irão se defrontar entre si para definir o 5º e 6º lugar, as 

equipas que ficarem em 2º lugar, irão se defrontar entre si para definir o 3º e 4º lugar e finalmente as equipas vencedoras dos seus 

grupos, irão se defrontar para a atribuição do 1º e 2º lugar.

2.1. - 1ª FASE - ZONAL

1 – PARTICIPAÇÃO

1 - Irão participar  os seguintes Clubes: ADO (Associação Desportiva de Oeiras), o CNA (Clube de Natação da Amadora), o COL 

(Clube Oriental de Lisboa), o GDSC (Grupo Dramático Sportivo de Cascais), o SCP e o SCP B (Sporting Clube de Portugal).

2 – Cada Clube deve submeter para validação uma listagem de acreditação com um número ilimitado de jogadores. O prazo limite 

para submeter essa listagem são as 24 horas do 2º dia útil que antecede o início da prova.

3 - Os Clubes que inscrevam pelo menos uma equipa filial deverão indicar na listagem de acreditação, pelo menos 11 jogadores 

afetos a essa equipa.

4 – Nesta prova não é permitido a um jogador de um clube representar mais do que uma equipa, mesmo que o seu clube tenha 

equipas filiais.

5 – Cada Clube pode utilizar um máximo de 15 jogadores por jogo, sendo 13 de campo e 2 guarda-redes.

6 – Podem participar os jogadores do género masculino com idade mínima de 16 anos, em conformidade com o disposto no artigo 

24º do RPPA da FPN.

7 - Os jogos serão disputados em regime de concentração na piscina do CNA (Clube de Natação da Amadora), na Reboleira, entre as 

9h30 e as 21h.

2 - FORMA DE DISPUTA

1 - As equipas serão divididas em duas zonas - Norte e Sul. Compete à ANL a organização da zona Sul.


